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DRŽAVNI ZBOR

2003. Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-1)

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 poštnih storitvah (ZPSto-1)

Razglašam zakon o poštnih storitvah (ZPSto-1), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila
2002.

Št. 001-22-36/02
Ljubljana, dne 3. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POŠTNIH STORITVAH (ZPSto-1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa pogoje in postopek za izvajanje pošt-
nih storitev, ureja zagotavljanje in izvajanje univerzalnih pošt-
nih storitev, uvaja pogoje za dostopnost do javnega poštne-
ga omrežja in izdajanje poštnih vrednotnic, določa organiza-
cijo in delovanje Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo
in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agenci-
ja) v delu, ki se nanaša na poštne storitve, določa pravice in
obveznosti izvajalcev in uporabnikov poštnih storitev ter ure-
ja druga vprašanja povezana s poštno dejavnostjo.

2. člen
(pojmi)

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Direktna pošta je oglaševalsko, marketinško in dru-

go reklamno sporočilo, ki je enako po vsebini, razlikuje pa
se v naslovnikovem imenu, naslovu in identifikacijski številki

ter je poslano najmanj desetim naslovnikom. Računi, faktu-
re, finančni izpiski in druga neidentificirana sporočila niso
direktna pošta. Poštna pošiljka, ki je znotraj istega ovitka
kombinirana z drugimi pošiljkami, ni direktna pošta.

2. Ekspresna pošta je poštna storitev prenosa poštne
pošiljke, ki ima poleg večje zanesljivosti in hitrosti prenosa
tudi eno ali več od naslednjih značilnosti: zagotovitev dosta-
ve v določenem času; prevzem pri pošiljatelju; vročitev na-
slovniku, ne glede na to, ali pošiljko ves čas od pošiljatelja
do naslovnika spremlja oziroma prenaša ista oseba; mož-
nost spremembe naslova ali naslovnika pošiljke v času pre-
nosa; potrditev pošiljatelju, da je bila pošiljka vročena; sle-
denje in spremljanje pošiljke; prilagoditev posameznim upo-
rabnikom poštnih storitev. Za storitev ekspresne pošte velja-
jo vse določbe tega zakona, ki veljajo za poštne storitve,
razen če zakon ne določa drugače.

3. Izmenjava dokumentov je storitev, s katero tretja
oseba zagotavlja zaključeni skupini naročnikov sredstva,
vključno s prostori in prevoznimi sredstvi, s pomočjo katerih
ti naročniki medsebojno izmenjavajo poštne pošiljke.

4. Izvajalec poštnih storitev je vsak izvajalec, ki je re-
gistriran za izvajanje poštnih storitev in je o tem obvestil
agencijo oziroma ima za to ustrezno dovoljenje.

5. Javno poštno omrežje so objekti in druge točke
dostopa, naprave ter mobilna in druga sredstva, ki so med-
sebojno povezana v enotno tehnično in tehnološko celoto
vključno z vsemi vrstami sredstev, ki jih uporablja izvajalec
univerzalnih poštnih storitev.

6. Mednarodna pošta je prenos poštne pošiljke iz dru-
ge države ali vanjo. Če je tako določeno s predpisi naddr-
žavne organizacije, katere članica je Republika Slovenija,
prenos poštne pošiljke iz držav članic te organizacije in
vanje ni mednarodna pošta.

7. Poštne celine so dopisnice in ovitki, ki imajo natiska-
no znamko ali namesto znamke besedilo kot potrdilo, da je
plačana poštnina za ustrezno cenovno stopnjo dopisnice
oziroma ovitka.

8. Poštna pošiljka je pošiljka, ki je naslovljena v končni
obliki, to je v takšni, v kakršni jo bo prenesel izvajalec
poštnih storitev. Poleg poštnih pošiljk korespondence, tak-
šne pošiljke vključujejo še na primer knjige, kataloge, časo-
pise, periodični tisk, poštne pakete, ki vsebujejo blago s
komercialno vrednostjo ali brez nje.

9. Poštna pošiljka korespondence je vrsta komunikaci-
je v pisni obliki na kakršnemkoli fizičnem mediju, ki ga je
potrebno prenesti in vročiti na naslov, ki ga je navedel poši-
ljatelj v sami poštni pošiljki korespondence ali na ovitku.
Knjige, katalogi, časopisi in periodični tisk se ne štejejo za
poštno pošiljko korespondence.
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10. Poštna pošiljka s potrdilom je poštna storitev, pri
kateri prejme uporabnik poštnih storitev dokazilo o poslani
oziroma vročeni poštni pošiljki.

11. Poštne storitve so storitve prenosa poštnih pošiljk
v notranjem in mednarodnem prometu ter druge storitve
opredeljene v splošnem aktu o nomenklaturi poštnih stori-
tev.

12. Poštne vrednotnice so poštne znamke in poštne
celine.

13. Prenos pomeni sprejem, odpravo, prevoz, prispe-
tje in vročitev poštne pošiljke.

14. Priporočena poštna pošiljka je poštna storitev, ki
nudi po enotni tarifi garancijo proti izgubi, izropanju, kraji ali
poškodbi in omogoča, da uporabnik poštnih storitev na
svojo zahtevo pridobi dokaz o vročitvi te pošiljke.

15. Pristojbina po tem zakonu pomeni povračilo za
stroške delovanja tistega dela agencije, ki je pristojen za
pošto.

16. Sprejem pomeni prevzem poštne pošiljke, ki je bila
oddana na točki dostopa.

17. Točke dostopa do javnega poštnega omrežja so
fizični objekti in naprave, vključno s poštnimi nabiralniki na
javnih mestih ali v prostorih izvajalcev univerzalnih poštnih
storitev, kjer lahko uporabniki poštnih storitev oddajo poštne
pošiljke v javno poštno omrežje.

18. Uporabnik poštnih storitev je vsaka fizična ali prav-
na oseba, ki uporablja poštne storitve.

19. Vrednostna poštna pošiljka je poštna storitev, ki
zavaruje poštno pošiljko v primeru izgube, izropanja, kraje
ali poškodbe do vrednosti, ki jo navede sam pošiljatelj.

20. Vročevalec je oseba, ki mora vročati poštno pošilj-
ko v skladu z zakonom.

II. POŠTNE STORITVE

1. Univerzalne poštne storitve

3. člen
(obseg univerzalnih poštnih storitev)

(1) Univerzalne poštne storitve so določene poštne
storitve predpisane kakovosti, do katerih imajo po dostopni
ceni dostop vsi uporabniki poštnih storitev ne glede na
njihovo geografsko lokacijo.

(2) Poštne storitve iz prejšnjega odstavka so:
1. prenos poštnih pošiljk do mase 2 kg,
2. prenos poštnih paketov do mase 20 kg,
3. storitev priporočene in vrednostne poštne po-

šiljke in
4. poštne pošiljke za slepe in slabovidne.
(3) Univerzalne poštne storitve pomenijo izvajanje pošt-

nih storitev tako v notranjem kot mednarodnem poštnem
prometu.

(4) Dimenzije, oprema in druge lastnosti poštnih pošiljk
iz prejšnjega odstavka morajo ustrezati določilom aktov Sve-
tovne poštne zveze, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

(5) Minister, pristojen za pošto (v nadaljnjem besedilu:
minister), predpiše kakovost in način izvajanja univerzalnih
poštnih storitev.

(6) Agencija s splošnim aktom določi raven dostopne
cene univerzalnih poštnih storitev.

4. člen
(zagotavljanje univerzalnih poštnih storitev)

(1) Republika Slovenija v javnem interesu zagotavlja
vsem uporabnikom poštnih storitev na njenem celotnem
ozemlju pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno izva-

janje univerzalnih poštnih storitev, ki jih sme njihov izvajalec
prekiniti le v primeru višje sile.

(2) Z univerzalnimi poštnimi storitvami se vsem upora-
bnikom poštnih storitev zagotavljata vsak delovni dan, ven-
dar ne manj kot petkrat tedensko, najmanj en sprejem in
ena vročitev poštnih pošiljk iz drugega odstavka prejšnjega
člena.

(3) Pogostost sprejema in vročitve se v primeru pove-
čanega števila dela prostih dni lahko sorazmerno zmanjša.

(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
lahko glede na geografske okoliščine agencija s splošnim
aktom določi izjeme pri izvajanju univerzalnih poštnih stori-
tev.

(5) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev je dolžan pre-
nesti poštne pošiljke iz drugega odstavka 3. člena tega
zakona tudi, če poštna storitev ni plačana ali je premalo
plačana. Stroške izvedene poštne storitve plača ob vročitvi
take poštne pošiljke naslovnik. V kolikor naslovnik noče
plačati izvedene poštne storitve, se plačilo poštne storitve
izterja od pošiljatelja ob vrnitvi poštne pošiljke pošiljatelju.

(6) Agencija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na svoji internetni strani izvajalce univerzalnih poštnih
storitev ter obseg njihovih pravic in obveznosti.

5. člen
(stavka)

(1) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev mora v prime-
ru stavke zagotoviti prenos poštnih pošiljk, ki se uporabljajo
v sodnih postopkih, upravnih postopkih in postopkih zaradi
prekrška ter priporočenih poštnih pošiljk za potrebe obram-
be, zaščite in reševanja.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora
izvajalec univerzalnih poštnih storitev opraviti tudi prenos
tistih priporočenih in vrednostnih poštnih pošiljk, ki so bile
sprejete pred začetkom stavke.

6. člen
(nadomestilo za izvajanje univerzalnih poštnih storitev)

(1) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev je upravičen
do nadomestila za izvajanje univerzalnih poštnih storitev, če
stroški, ki jih ima z izvajanjem univerzalnih poštnih storitev v
1 letu, presegajo prihodke od teh storitev in če te razlike ne
more pokriti s prihodkom, ki ga pridobi z izvajanjem rezervi-
ranih poštnih storitev.

(2) Agencija s splošnim aktom določi stroške, ki jih
izvajalec univerzalnih poštnih storitev lahko uveljavlja, in na-
čin izračuna nadomestila iz prejšnjega odstavka.

(3) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev je upravičen
do take višine nadomestila, ki mu pokrije razliko med pri-
hodki in stroški iz prvega odstavka tega člena.

7. člen
(financiranje univerzalnih poštnih storitev)

(1) Sredstva za nadomestilo za izvajanje univerzalnih
poštnih storitev iz prejšnjega člena se pridobijo iz prispev-
kov.

(2) Prispevke za nadomestilo za izvajanje univerzalnih
poštnih storitev iz prejšnjega odstavka plačujejo izvajalci
poštnih storitev, ki na podlagi drugega odstavka 13. člena
tega zakona izvajajo določene poštne storitve.

(3) Prispevek posameznega izvajalca poštnih storitev iz
prejšnjega odstavka določi agencija glede na delež njegove-
ga prihodka v prihodku, ki so ga z izvajanjem poštnih storitev
znotraj obsega univerzalnih poštnih storitev ustvarili vsi izva-
jalci poštnih storitev iz prejšnjega odstavka v enem letu.

(4) Za ugotovitev prihodka iz prejšnjega odstavka agen-
cija izda poseben obrazec, ki ga morajo izvajalci iz drugega
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odstavka tega člena izpolnjenega poslati agenciji vsako leto
do 31. marca.

(5) Če izvajalci poštnih storitev iz drugega odstavka
tega člena v roku ne dostavijo agenciji obrazca iz prejšnjega
odstavka, jih pridobi agencija v postopku nadzora.

(6) Izvajalci poštnih storitev iz drugega odstavka tega
člena plačajo svoj prispevek v 30 dneh po vročitvi odločbe
agencije. Prispevek se plača neposredno izvajalcu univer-
zalnih poštnih storitev. Dokazilo o plačilu se pošlje agenciji.

(7) Podatki o prispevkih za izvajanje univerzalnih pošt-
nih storitev, načinu njihove razporeditve in uporabe, so javni
in jih agencija vsako leto objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na svojih internetnih straneh v posebnem poro-
čilu.

2. Rezervirane poštne storitve

8. člen
(rezervirane poštne storitve)

(1) Rezervirane poštne storitve so prenos poštnih po-
šiljk korespondence v notranjem prometu do mase 100 g,
če je cena nižja od trikratnika cene prenosa poštne po-
šiljke korespondence standardne kategorije prve težno-
stne stopnje, ki je določena v splošnem aktu iz 9. člena
tega zakona.

(2) Mednarodna pošta, ki pride v Republiko Slovenijo
in direktna pošta se štejeta za rezervirane poštne storitve, če
sta znotraj cenovnih in težnostnih omejitev iz prejšnjega
odstavka.

(3) Za rezervirane poštne storitve se ne šteje izmenjava
dokumentov.

(4) Vlada lahko glede na razvoj poštnega sektorja s
predpisom zmanjša obseg rezerviranih poštnih storitev.

3. Izvajanje poštnih storitev

9. člen
(nomenklatura poštnih storitev)

(1) S splošnim aktom o nomenklaturi poštnih storitev
se določijo vrste poštnih storitev v notranjem in mednaro-
dnem poštnem prometu.

(2) Splošni akt iz prejšnjega odstavka izda agencija.

10. člen
(izvajanje poštnih storitev)

(1) Poštne storitve, razen če ta zakon določa drugače,
lahko izvaja vsaka fizična ali pravna oseba, ki o tem pisno
obvesti agencijo.

(2) Za izvajanje univerzalnih poštnih storitev na celot-
nem ozemlju Republike Slovenije mora fizična ali pravna
oseba pridobiti dovoljenje agencije, s katerim pridobi tudi
pravico izvajati rezervirane poštne storitve.

(3) Če ni mogoče zagotoviti izvajanja univerzalnih pošt-
nih storitev na način iz prejšnjega odstavka, agencija po
uradni dolžnosti z odločbo naloži obveznost izvajanja univer-
zalnih poštnih storitev in podeli pravico izvajati rezervirane
poštne storitve izvajalcu poštnih storitev, ki je na podlagi
veljavnih predpisov usposobljen za izvajanje univerzalnih
poštnih storitev. Pri tem agencija predvsem presoja finan-
čne vire izvajalca poštnih storitev in dosedanjo kakovost
izvajanja poštnih storitev.

11. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja)

(1) Dovoljenje iz drugega odstavka prejšnjega člena se
izda fizični ali pravni osebi, ki:

1. je registrirana za izvajanje poštnih storitev,
2. ima strokovno usposobljene delavce za izvajanje

poštnih storitev,
3. razpolaga s finančnimi sredstvi ali dokaže, da jih

lahko pridobi v obsegu, potrebnem za izvajanje teh storitev,
4. ji v zadnjih petih letih pred vlogo za izdajo dovoljenja

le-to ni bilo razveljavljeno po uradni dolžnosti na podlagi 2.
do 7. točke petega odstavka 19. člena tega zakona,

5. predloži dokazila o zagotavljanju varnega in zaneslji-
vega prenosa poštnih pošiljk.

(2) Dovoljenje izda agencija.
(3) Agencija lahko zavrne izdajo dovoljenja, če niso

izpolnjeni vsi pogoji, ki so predpisani za njegovo pridobitev,
in tudi v primeru, če bi bila z njegovo izdajo ogrožena javni
red in varnost države.

(4) Dovoljenje se izda za največ 15 let.
(5) Imetnik dovoljenja je dolžan sporočiti agenciji vse

statusne spremembe v roku 30 dni od njihovega nastanka.
(6) Prenos dovoljenja na drugo fizično ali pravno osebo

ni dovoljen.
(7) Po izteku časa, za katerega je bilo dovoljenje izda-

no, ga agencija na zahtevo imetnika podaljša za največ 15
let, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku veljavnosti
dovoljenja predpisani za njegovo pridobitev.

(8) Minister predpiše vsebino vloge in podrobnejše
pogoje iz prvega odstavka tega člena za izdajo dovoljenja.

12. člen
(vsebina dovoljenja)

Dovoljenje vsebuje zlasti:
1. določbo o pravici in obveznosti izvajanja univerzalnih

poštnih storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije,
kar vključuje tudi pravico izvajati rezervirane poštne storitve,

2. podatke o imetniku dovoljenja in morebitne pogoje
spremembe imetništva,

3. čas veljavnosti dovoljenja,
4. posebne pravice in obveznosti, ki jih mora izpolnje-

vati imetnik dovoljenja pri izvajanju storitev na podlagi dovo-
ljenja.

13. člen
(obvestilo)

(1) Fizična ali pravna oseba (v nadaljnjem besedilu:
vlagatelj), ki skladno s prvim odstavkom 10. člena tega
zakona pisno obvesti agencijo, mora v obvestilu navesti ime
ali naziv firme, naslov ali sedež, obliko gospodarske  druž-
be, v kateri bo izvajala poštne storitve, in podrobnosti o
vrstah poštnih storitev, ki jih bo izvajala ter priložiti potrdilo o
registraciji za opravljanje poštne dejavnosti.

(2) Če agencija na podlagi obvestila ugotovi, da želi
vlagatelj izvajati poštne storitve iz drugega odstavka 3. člena
tega zakona, izda o tem ugotovitveni sklep.

(3) Če agencija na podlagi obvestila ugotovi, da želi
vlagatelj izvajati poštne storitve, za katere potrebuje dovolje-
nje, mu z odločbo prepove izvajanje teh poštnih storitev.

(4) Izvajalec poštnih storitev mora pisno obvestiti agen-
cijo o vsaki spremembi in prenehanju izvajanja poštnih stori-
tev.

14. člen
(obveznost plačevanja pristojbine)

(1) Fizična ali pravna oseba, ki skladno s prvim odstav-
kom 10. člena tega zakona pisno obvesti agencijo in imet-
nik dovoljenja za izvajanje poštnih storitev mora agenciji
plačevati pristojbino.
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(2) Način izračuna in plačevanja pristojbine iz prejšnje-
ga odstavka predpiše minister, pri čemer upošteva zlasti
stroške delovanja agencije.

(3) Pristojbino iz tega člena se plačuje vsako leto.

15. člen
(postopek)

(1) Agencija izdaja dovoljenja in druge posamične akte
v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

(2) Zoper akte iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, razen
če ta zakon ne določa drugače.

16. člen
(sprememba dovoljenja)

(1) Dovoljenje se lahko vsak čas spremeni na predlog
imetnika dovoljenja ali po uradni dolžnosti. Agencija izda
novo dovoljenje, s katerim se izdano dovoljenje deloma ali v
celoti spremeni.

(2) Agencija lahko dovoljenje za izvajanje poštnih stori-
tev po uradni dolžnosti spremeni, in sicer:

1. če je to nujno zaradi učinkovitega izvajanja univerzal-
nih poštnih storitev;

2. če to zahtevajo mednarodnopravni akti, uveljavljeni v
Republiki Sloveniji.

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko agencija
dovoljenje tudi razveljavi skladno z določbami 19. člena
tega zakona.

(4) Novo dovoljenje, ki je bilo izdano na predlog imetni-
ka dovoljenja, lahko drugače določi pravice in obveznosti le
tistega imetnika dovoljenja, ki je ta predlog podal.

17. člen
(začetek postopka za spremembo dovoljenja)

(1) Kadar se postopek za spremembo dovoljenja začne
na predlog imetnika dovoljenja morajo biti predlogu za spre-
membo dovoljenja priložena dokazila, ki so zahtevana za
vlogo za izdajo dovoljenja.

(2) Kadar se postopek za spremembo dovoljenja začne
po uradni dolžnosti, je agencija dolžna o tem in o razlogih za
začetek postopka nemudoma obvestiti imetnika dovoljenja.

18. člen
(postopek spremembe dovoljenja)

(1) Glede postopka za spremembo dovoljenja se upo-
rabljajo določbe, ki veljajo za izdajo dovoljenja.

(2) S spremembo dovoljenja ni mogoče podaljšati ve-
ljavnosti dovoljenja, razen če zakon za posamezen primer to
izrecno določa.

(3) Če ta zakon določa, da se dovoljenje lahko po
uradni dolžnosti spremeni ali razveljavi, je agencija dolžna
najprej izvesti postopek za spremembo dovoljenja.

19. člen
(razveljavitev dovoljenja)

(1) Dovoljenje se lahko z odločbo agencije deloma ali v
celoti razveljavi.

(2) Odločbo, s katero se dovoljenje razveljavi, izda
agencija po uradni dolžnosti ali na predlog imetnika dovolje-
nja.

(3) Agencija dovoljenje razveljavi na predlog imetnika
dovoljenja, če je ta izpolnil svoje obveznosti, ki izhajajo iz
zakona ali drugega predpisa, dovoljenja ali iz pogodb z
uporabniki poštnih storitev.

(4) Če je mogoče utemeljeno pričakovati, da se univer-
zalne poštne storitve ne bodo izvajale, lahko agencija razve-
ljavi dovoljenje na predlog imetnika šele potem, ko je izdano
dovoljenje drugemu imetniku.

(5) Agencija dovoljenje razveljavi po uradni dolžno-
sti, če:

1. imetnik dovoljenja ne izpolnjuje več pogojev iz
11. člena tega zakona,

2. je vloga vsebovala neresnične podatke,
3. imetnik dovoljenja ne odpravi pomanjkljivosti v roku,

določenem z odločbo inšpektorja, pristojnega za pošto, s
katero je bila odrejena odprava ugotovljenih pomanjkljivosti,

4. imetnik dovoljenja ne prične izvajati storitev, ki so
predmet dovoljenja, v enem letu po izdaji dovoljenja, če ni v
dovoljenju drugače določeno,

5. imetnik dovoljenja kljub opozorilu ni plačal pristoj-
bine,

6. je imetnik dovoljenja ravnal v nasprotju z določbami
poglavja o zagotavljanju konkurence,

7. imetnik dovoljenja krši tajnost poštnih pošiljk.

20. člen
(postopek razveljavitve dovoljenja)

(1) Kadar se postopek za razveljavitev dovoljenja začne
po uradni dolžnosti, je agencija dolžna o tem in o razlogih za
začetek postopka, nemudoma obvestiti imetnika dovoljenja.

(2) V primerih kršitve z zakonom določenih obveznosti,
za katere je določeno, da se dovoljenje razveljavi po uradni
dolžnosti, je agencija pred izdajo odločbe dolžna pisno opo-
zoriti imetnika dovoljenja, naj preneha z ugotovljenimi krši-
tvami in mu določi rok, v katerem mora kršitve odpraviti. Če
tudi po preteku roka imetnik dovoljenja ni prenehal s kršitva-
mi, agencija dovoljenje razveljavi.

(3) Dovoljenje se lahko razveljavi deloma ali v celoti.

21. člen
(posledice razveljavitve)

Razveljavitev učinkuje od dneva dokončnosti odločbe,
s katero je bilo dovoljenje razveljavljeno.

22. člen
(prenehanje dovoljenja)

(1) Dovoljenje preneha:
1. s potekom časa, za katerega je bilo izdano, če se ne

podaljša,
2. če je prenehal obstajati imetnik dovoljenja,
3. z razveljavitvijo dovoljenja skladno z določbami

19. člena tega zakona.
(2) V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka izda agen-

cija odločbo, s katero ugotovi prenehanje dovoljenja.

III. VROČANJE

23. člen
(vročanje poštnih pošiljk)

(1) Poštne pošiljke se vročajo najprej osebno naslovni-
ku ali osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk ali
odraslemu članu gospodinjstva ali z vložitvijo v hišni predal-
čnik ali izpostavljeni predalčnik ali poštni predal v poslovnih
prostorih izvajalca poštnih storitev ali tako kot se dogovorita
uporabnik in izvajalec poštnih storitev, v kolikor pa to ni
mogoče pa neposredno v poslovnih prostorih izvajalca pošt-
nih storitev.

(2) Priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter
poštne pošiljke s potrdilom se vročajo naslovniku osebno na
naslovu. Če to ni mogoče, se priporočena in vrednostna
pošiljka ter poštna pošiljka s potrdilom vroči enemu od
odraslih članov gospodinjstva ali osebi, pooblaščeni za pre-
vzem poštnih pošiljk.
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(3) Če poštnih pošiljk iz prejšnjega odstavka ni mogoče
vročiti osebam iz prejšnjega odstavka, pusti vročevalec v
hišnem predalčniku ali izpostavljenem predalčniku obvesti-
lo, v katerem navede mesto prevzema in rok, v katerem se
lahko poštno pošiljko prevzame.

(4) Če naslovnik poštne pošiljke ne prevzame v roku
določenem v sporočilu iz prejšnjega odstavka, se poštna
pošiljka vrne pošiljatelju.

(5) Če naslovnik ali osebe iz drugega odstavka tega
člena priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter poštne
pošiljke s potrdilom nočejo sprejeti, napiše vročevalec na
poštno pošiljko ali vročilnico datum in razlog odklonitve spre-
jema in poštno pošiljko vrne pošiljatelju.

(6) Če poštne pošiljke ni mogoče vročiti naslovniku, niti
se ne da ugotoviti pošiljatelja, izvajalec poštnih storitev na
poštni pošiljki o tem napravi uradni zaznamek in jo shrani za
1 leto od dneva zaznambe. Po poteku navedenega roka se
takšno poštno pošiljko zaprto komisijsko uniči.

24. člen
(drugi načini vročanja)

Če poseben zakon ureja vročanje določenih poštnih
pošiljk na drugačen način, kakor je določeno v tem zakonu,
mora izvajalec poštnih storitev tako poštno pošiljko vročiti na
način in pod pogoji, ki jih določa poseben zakon.

25. člen
(povratnica)

(1) Povratnica je potrdilo o vročitvi priporočene ali vre-
dnostne poštne pošiljke ter poštne pošiljke s potrdilom, ki
ga podpišeta prejemnik in vročevalec.

(2) Če je prejemnik nepismen ali če se ne more podpi-
sati, vročevalec zapiše njegovo ime in priimek ter datum
prejema s pripombo, zakaj se prejemnik ni podpisal.

(3) Če naslovnik ali osebe iz drugega odstavka
23. člena tega zakona nočejo podpisati povratnice, napiše
vročevalec to na povratnico in navede datum vročitve ter
prejemnika poštne pošiljke. S tem se šteje vročitev za
opravljeno.

IV. ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI OMREŽJA
POŠTNIH STORITEV

26. člen
(dostop izvajalcev poštnih storitev do javnega poštnega

omrežja)
(1) O dostopu do javnega poštnega omrežja je izvajalec

univerzalnih poštnih storitev dolžan skleniti z drugim izvajal-
cem poštnih storitev na njegovo zahtevo pogodbo, s katero
uredita način in pogoje dostopa do javnega poštnega omre-
žja, ceno dostopa, ki mora temeljiti na stroških, povzročenih
z dostopom, način obračunavanja ter plačevanja ter druga
vprašanja dostopa.

(2) Če v razumnem času od zahteve izvajalca poštnih
storitev ne pride do sklenitve pogodbe o dostopu, odloči o
tem na zahtevo tega izvajalca agencija.

(3) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev sme zavrniti
dostop do omrežja le, če bi to ogrozilo izvajanje univerzalnih
poštnih storitev in o tem v roku 7 dni obvesti agencijo.

(4) Pri določitvi cene in pogojev dostopa do javnega
poštnega omrežja izvajalec univerzalnih poštnih storitev ne
sme diskriminirati različnih izvajalcev poštnih storitev.

(5) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev je dolžan v
okviru splošnih pogojev izvajanja poštnih storitev in cen
storitev objaviti tudi način, pogoje in cene dostopa do svoje-
ga javnega poštnega omrežja.

27. člen
(pogodbe)

(1) Glede na določbe 33. člena tega zakona mora
gospodarska  družba iz 64. člena tega zakona z ostalimi
izvajalci poštnih storitev skleniti pogodbe, s katerimi na pre-
gleden in enakopraven način uredi način obračunavanja
plačil poštnih storitev, ki so označena z veljavnimi poštnimi
znamkami.

(2) Če v roku 30 dni od zahteve izvajalca poštnih stori-
tev ne pride do sklenitve pogodbe o obračunavanju iz prej-
šnjega odstavka, odloči o tem na zahtevo tega izvajalca
agencija.

V. SPLOŠNI POGOJI, CENE IN RAČUNOVODSTVO

28. člen
(splošni pogoji in cene)

(1) Za izvajanje poštnih storitev po tem zakonu morajo
izvajalci poštnih storitev pripraviti splošne pogoje izvajanja
poštnih storitev, določiti cene teh storitev in jih pred njihovo
objavo dostaviti agenciji.

(2) Minister podrobneje določi vsebino splošnih pogo-
jev izvajanja poštnih storitev.

(3) Splošne pogoje in cene storitev iz prvega odstavka
tega člena ter vsako njihovo spremembo in dopolnitev so
dolžni izvajalci poštnih storitev v celoti objaviti na krajevno
običajen način.

(4) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev mora pred
uveljavitvijo splošnih pogojev in cen univerzalnih poštnih
storitev pridobiti nanje soglasje agencije in jih objaviti v Urad-
nem listu Republike Slovenije in v dnevnem tisku najmanj 7
dni pred njihovo uveljavitvijo.

(5) Agencija izda soglasje k splošnim pogojem in ce-
nam poštnih storitev iz prejšnjega odstavka v 30 dneh od
dneva prejema. Če pa so potrebni dodatni podatki in izraču-
ni, lahko po predhodnem obvestilu izvajalca univerzalnih
poštnih storitev ta rok podaljša za 15 dni.

(6) Agencija ne izda soglasja k splošnim pogojem in
cenam poštnih storitev iz četrtega odstavka tega člena, če:

1. s splošnimi pogoji ne bi bilo zadoščeno potrebam
uporabnikov poštnih storitev in trga,

2. ni zagotovljena zadostna kakovost poštnih storitev,
3. so predlagani splošni pogoji in cene v nasprotju z

veljavnimi predpisi.
(7) Če agencija v roku iz petega odstavka tega člena ne

izda in vroči izvajalcu univerzalnih poštnih storitev soglasja,
se šteje, da je soglasje dano.

(8) Agencija lahko po postopku, določenem s tem
zakonom, naloži spremembo splošnih pogojev ali cen pošt-
nih storitev iz četrtega odstavka tega člena tudi potem, ko je
bilo soglasje že dano, če je to potrebno zaradi varstva upo-
rabnikov poštnih storitev ali zagotovitve konkurence.

(9) Če agencija po predložitvi, vendar pred objavo splo-
šnih pogojev in cen poštnih storitev, za katere ni treba
pridobiti soglasja, sporoči izvajalcu poštnih storitev svoje
pripombe in predloge, mora izvajalec poštnih storitev v pri-
meru, da jih ne upošteva, razloge za to pisno sporočiti
agenciji pred njihovo objavo.

29. člen
(oblikovanje cen poštnih storitev)

(1) Cene poštnih storitev morajo biti pregledne, objav-
ljene in morajo temeljiti na stroških učinkovitega zagotavlja-
nja storitev. Za istovrstne storitve istega izvajalca poštnih
storitev morajo biti enake na vsem območju delovanja izva-
jalca poštnih storitev.
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(2) Cene univerzalnih poštnih storitev morajo biti obli-
kovane tako, da:

1. omogočajo vsem uporabnikom dostop do univerzal-
nih poštnih storitev,

2. ne vsebujejo dodatnih stroškov, ki bi izvirali iz izvajal-
čevega prevladujočega položaja na trgu,

3. ne vsebujejo popustov, ki bi škodili konkurenčnemu
položaju drugih izvajalcev poštnih storitev,

4. so vsi uporabniki istovrstnih poštnih storitev enako
obravnavani, razen če zakon določa drugače.

(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena
lahko cene poštnih storitev za osebe s posebnimi zahtevami
odstopajo od navedenih kriterijev.

30. člen
(prepoved subvencioniranja)

(1) Izvajalci poštnih storitev, ki opravljajo drugo gospo-
darsko dejavnost, pri kateri imajo na trgu prevladujoč polo-
žaj, ali imajo pravico opravljati neko gospodarsko dejavnost
oziroma uporabljati naravno dobrino ali drugo omejeno sred-
stvo, ki ni pod splošnimi pogoji dosegljivo vsem, morajo
izvajati poštne storitve v pravno samostojni  družbi.

(2) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev ne sme s pri-
hodkom od univerzalnih in rezerviranih poštnih storitev sub-
vencionirati ostalih poštnih storitev, kakor tudi ne poštnih
storitev z drugo dejavnostjo, ki jo opravlja.

31. člen
(računovodstvo)

(1) Zaradi razlogov iz prejšnjega člena mora imeti izva-
jalec univerzalnih poštnih storitev ustrezno ločitev na raču-
novodski ravni med različnim poslovnimi dejavnostmi, ki za-
gotavlja preglednost računovodskih informacij.

(2) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev mora zagoto-
viti ločeno računovodsko spremljanje univerzalnih, rezervira-
nih in ostalih poštnih storitev, ki jih izvaja.

(3) Računovodski izkazi izvajalcev univerzalnih poštnih
storitev se obvezno letno revidirajo ter objavijo skupaj s
finančnim poročilom.

(4) Agencija s splošnim aktom določi način vodenja in
preverjanja ustreznosti računovodstva in način uresničeva-
nja določb tega zakona o prepovedi subvencioniranja.

VI. PLAČILO POŠTNIH STORITEV

32. člen
(plačilo poštnih storitev)

(1) Poštna storitev se praviloma plača vnaprej po veljav-
nem ceniku, katerega izvleček mora biti na voljo uporabni-
kom poštnih storitev na vidnem in dosegljivem mestu v pro-
storih izvajalca poštnih storitev, na zahtevo uporabnika pošt-
nih storitev pa se mu mora omogočiti vpogled v celoten
cenik poštnih storitev.

(2) Plačilo poštne storitve se na poštni pošiljki označi z:
1. veljavnimi poštnimi vrednotnicami,
2. odtisi strojev za frankiranje,
3. odtisi tiskarskih strojev ali drugimi načini tiskanja,
4. oznako, da je poštnina plačana.
(3) Minister lahko s predpisom določi drug način ozna-

čevanja plačila poštnih storitev.

VII. POŠTNE VREDNOTNICE

33. člen
(izdajanje poštnih vrednotnic)

(1) Minister s predpisom podrobneje določi način in
postopek izdajanja poštnih vrednotnic.

(2) Minister potrdi letni program izdaje priložnostnih
poštnih znamk, ki ga predloži gospodarska  družba iz
64. člena tega zakona.

(3) Gospodarska  družba iz 64. člena tega zakona ima
izključno pravico do izdajanja poštnih vrednotnic. V ta na-
men:

1. izdaja poštne vrednotnice,
2. notificira poštne znamke pri poštnih upravah člani-

cah Svetovne poštne zveze,
3. prodaja in zamenjuje mednarodne kupone za odgo-

vor,
4. izvaža poštne vrednotnice.

34. člen
(neveljavne znamke)

(1) Neveljavne poštne znamke so tiste:
1. ki so izdane v nasprotju z določbami tega zakona,
2. ki so tako poškodovane, da ni razvidno ime države

“SLOVENIJA“, nazivna vrednost, označena s številkami ali
črkami, in beseda “POŠTA“; namesto besede “POŠTA“ je
lahko tudi zaščitni znak Pošte Slovenije,

3. ki so že bile uporabljene za plačilo poštnih storitev,
4. ki jih ni izdala gospodarska  družba iz 64. člena tega

zakona,
5. katerih veljavnost je prenehala.
(2) Če je na poštni pošiljki nalepljena neveljavna poštna

znamka, se šteje, kot da poštna storitev ni bila plačana.

VIII. PREDALČNIKI

35. člen
(hišni predalčnik)

(1) Lastnik stanovanja ali poslovnega prostora mora ob
vhodu v objekt zagotoviti namestitev in vzdrževanje hišnega
predalčnika.

(2) Hišni predalčnik mora biti označen s številko stano-
vanja ali poslovnega prostora. Številke stanovanj se določijo
v skladu s predpisom, ki ureja evidentiranje stavb in delov
stavb, označijo pa se v skladu z uredbo o označevanju stavb
in stanovanj, ki jo na predlog Ministrstva za informacijsko
družbo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor izda
Vlada Republike Slovenije.

(3) Če osebe iz prvega odstavka tega člena ne izpolnijo
svojih obveznosti, jih mora izvajalec poštnih storitev pisno
opozoriti in jim za odpravo kršitev določiti primeren rok.

(4) Če osebe iz prvega odstavka tega člena kršitev ne
odpravijo v roku iz prejšnjega odstavka, jim izvajalec poštnih
storitev ni dolžan vročati poštnih pošiljk.

36. člen
(izpostavljeni predalčnik)

(1) Uporabnikom poštnih storitev, katerih objekti so
zunaj strnjenega naselja in so hkrati oddaljeni od vročeval-
čeve poti za več kot 200 metrov, se poštne pošiljke vročajo
preko izpostavljenih predalčnikov, ki jih uporabniki poštnih
storitev sporazumno z izvajalcem poštnih storitev namestijo
in vzdržujejo na primernem mestu ob vročevalčevi poti.

(2) Če osebe iz prejšnjega odstavka ne izpolnijo svojih
obveznosti, jih mora izvajalec poštnih storitev pisno opozoriti
in jim za odpravo kršitev določiti primeren rok.
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(3) Če osebe iz prvega odstavka tega člena kršitev ne
odpravijo v roku iz prejšnjega odstavka, jim izvajalec poštnih
storitev ni dolžan vročati poštnih pošiljk.

(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko zahteva-
jo, da agencija odloči o upravičenosti vročanja poštnih po-
šiljk preko izpostavljenih predalčnikov.

37. člen
(nameščanje predalčnikov)

Hišni in izpostavljeni predalčniki morajo biti izdelani in
nameščeni tako, da omogočajo varno dostavo vročevalcu in
zagotavljajo tajnost poštnih pošiljk.

38. člen
(prepoved vročanja v predalčnik)

(1) Uporabniki poštnih storitev lahko prepovejo vročitev
nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklam-
nih sporočil v svoj predalčnik, s tem, da nanj nalepijo nalep-
ko, ki jo izda agencija.

(2) Agencija s splošnim aktom podrobneje določi videz
in način izdajanja nalepke iz prejšnjega odstavka.

IX. AGENCIJA

39. člen
(splošna določba)

Če ta zakon ne določa drugače, se za vodenje, poslo-
vanje in delovanje agencije uporablja zakon o telekomunika-
cijah (Uradni list RS, št. 30/01) in interni akti agencije.

40. člen
(financiranje agencije)

(1) Agencija se financira iz proračunskega sklada, in
sicer iz Sklada za telekomunikacije, ki je evidenčni račun v
okviru državnega proračuna za vodenje prihodkov in odhod-
kov z namenom financiranja agencije.

(2) Dodatni vir financiranja tega sklada so pristojbine, ki
jih agencija pobira na podlagi 14. člena tega zakona, in
druga plačila na podlagi tega zakona, kot so zlasti plačila
agenciji za informacije in podobno.

(3) Višino pristojbine na podlagi predpisov določi agen-
cija s splošnim aktom, ki začne veljati, ko nanj da soglasje
vlada. Letna višina pristojbine se določi tako, da v celoti
izterjane pristojbine zagotavljajo vsa sredstva, potrebna za
financiranje tistega dela agencije, ki je pristojen za pošto.

41. člen
(pristojnosti agencije)

(1) Naloge agencije po tem zakonu so:
1. zagotavljanje pogojev za primerno razvitost poštne-

ga trga, dobre poslovne običaje na njem in pospeševanje
zdrave konkurence na tem trgu,

2. nadzorovanje izvajanja univerzalnih poštnih storitev,
3. zagotavljanje enakopravnega dostopa do javnega

poštnega omrežja in poštnih storitev za uporabnike poštnih
storitev in izvajalce poštnih storitev,

4. zagotavljanje delovanja izvajalcev poštnih storitev po
načelih enakopravne obravnave in sorazmernosti,

5. spremljanje razvoja na področju poštne dejavnosti,
pridobivanje informacij od izvajalcev poštnih storitev in zago-
tavljanje informacij uporabnikom poštnih storitev, izvajalcem
poštnih storitev, drugim državnim organom in mednarodnim
organizacijam,

6. spremljanje razvoja standardizacije in sprejemanje
ukrepov na tem področju,

7. izdajanje in odvzem dovoljenj za izvajanje univerzal-
nih poštnih storitev,

8. sprejemanje obvestil,
9. nadzorovanje izvajanja tega zakona oziroma izpol-

njevanja pogojev v dovoljenjih ali drugih dokumentih, ki jih je
agencija izdala,

10. spremljanje gibanja cen in preprečevanje nepravil-
nosti v zvezi z njimi ter dajanje soglasij k cenam in splošnim
pogojem poslovanja, kadar je to določeno s tem zakonom,

11. nadziranje in sankcioniranje vodenja računovod-
stva izvajalcev poštnih storitev v skladu s tem zakonom,

12. sodelovanje z ustreznimi organi v drugih državah in
organi mednarodnih organizacij,

13. skrb za pravice uporabnikov poštnih storitev in
njihovo organiziranje, spremljanje in reševanje pritožb upo-
rabnikov poštnih storitev in izvajalcev poštnih storitev,

14. objavljanje statističnih podatkov o poštni dejavnosti
in letnega poročila o napredku liberalizacije ter kakovostne
indikatorje storitev posameznih izvajalcev poštnih storitev,

15. izdajanje nalepk na podlagi 38. člena tega zakona.
(2) Agencija opravlja samo tiste dejavnosti ali naloge, ki

so ji naložene z zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi
podzakonski akti.

(3) V okviru nalog iz prvega odstavka tega člena spreje-
ma agencija splošne akte za podrobnejšo ureditev teh vpra-
šanj tudi, če tak splošni akt ni posebej določen s tem zako-
nom.

42. člen
(zbiranje in dajanje podatkov, informacij in mnenj)
(1) Vsak, ki izvaja poštne storitve, je dolžan dati agenciji

na podlagi zahteve, v obsegu oziroma podrobnostih, kot jih
zahteva, na voljo podatke, informacije, finančna poročila
oziroma druga poročila, ki jih potrebuje agencija za izpolnje-
vanje svojih pristojnosti in za poročanje mednarodnim orga-
nizacijam v skladu z mednarodnopravnimi akti, uveljavljenimi
v Republiki Sloveniji.

(2) Izvajalec poštnih storitev je dolžan sporočiti osebne
in druge podatke le, če tako izrecno določa zakon.

(3) Agencija objavlja poročila o stanju s področja pri-
stojnosti agencije s statističnimi, finančnimi in drugimi po-
datki organizacij, ki delujejo na teh področjih, pri čemer je v
skladu z zakonom dolžna varovati poslovno tajnost in druge
poslovno občutljive podatke.

(4) Agencija je dolžna sporočiti ministru obdelane infor-
macije iz prvega odstavka tega člena.

(5) Agencija je dolžna sporočati mednarodnim organi-
zacijam podatke in informacije, ki jih je Republika Slovenija
dolžna dajati na podlagi mednarodnopravnih aktov, uveljav-
ljenih v Republiki Sloveniji.

43. člen
(reševanje sporov)

(1) Kadar je tako določeno s tem zakonom, rešuje
agencija v upravnem postopku spore med udeleženci v pošt-
ni dejavnosti, kot so spori med izvajalci poštnih storitev
oziroma med izvajalci poštnih storitev in uporabniki poštnih
storitev.

(2) Agencija uvede postopek po uradni dolžnosti ali na
predlog stranke.

(3) Rok za izdajo odločbe v postopku reševanja spora
je 45 dni od vložitve zahteve za uvedbo postopka, če pa je
to nujno zaradi obsega ugotovitvenega postopka, pa je rok
za izdajo odločbe 60 dni.

(4) Agencija mora odločiti na podlagi zakona, podza-
konskih aktov in splošnih aktov ter v skladu z načeli zaščite
interesa uporabnikov poštnih storitev in pospeševanja inova-
cij, razvoja in varstva konkurence na tem področju.
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44. člen
(uradna evidenca agencije)

(1) Agencija vodi uradno evidenco izvajalcev poštnih
storitev.

(2) V uradni evidenci izvajalcev poštnih storitev se vodi-
jo naslednji podatki:

1. firma  družbe ali samostojnega podjetnika posamez-
nika oziroma naziv,

2. ime in priimek odgovorne osebe pravne osebe,
3. matična številka, davčna številka in sedež oziroma

naslov fizične ali pravne osebe,
4. podatki o izdanem dovoljenju, vrstah poštne storitve

ter drugi podatki iz dovoljenja ter podatki o prenehanju do-
voljenja,

5. podatki o obvestilih, vrstah poštne storitve in podatki
o morebitni odločbi o prepovedi izvajanja poštnih storitev, za
katerih izvajanje je treba obvestiti agencijo,

6. podatki o izpolnjevanju obveznosti izvajalcev poštnih
storitev, ki izvirajo iz tega zakona,

7. podatki o kaznovanju zaradi prekrška, določenega s
tem zakonom.

45. člen
(plačevanje finančnih obveznosti)

(1) Zavezanci za plačilo prispevka za nadomestilo za
zagotavljanje univerzalnih poštnih storitev na podlagi druge-
ga odstavka 7. člena tega zakona in zavezanci za plačilo
pristojbin na podlagi 14. člena tega zakona in druge denar-
ne obveznosti iz tega zakona morajo svoje denarne obvez-
nosti poravnati v rokih, ki so jim določeni s posamičnim
aktom agencije.

(2) Če zavezanec iz prejšnjega odstavka v določenem
roku ne poravna obveznosti, se ta prisilno izterja na način
in po postopku, ki velja za prisilno izterjavo davčnih obvez-
nosti.

X. VARSTVO UPORABNIKOV POŠTNIH STORITEV

46. člen
(pravica uporabe poštnih storitev in pravica do ugovora)

(1) Vsakdo ima pravico uporabljati poštne storitve v
skladu z objavljenimi splošnimi pogoji in cenami.

(2) Vsak uporabnik poštnih storitev ima pravico do ugo-
vora zoper odločitev ali ravnanje izvajalca poštnih storitev v
zvezi z dostopom do storitev ali izvajanjem storitev, ki ga
lahko vloži pri tem izvajalcu poštnih storitev v 30 dneh od
dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje
izvajalca poštnih storitev.

(3) Izvajalci poštnih storitev so dolžni kot sestavni del
splošnih pogojev objaviti postopek reševanja ugovorov upo-
rabnikov poštnih storitev.

(4) Če izvajalec poštnih storitev ne ugodi ugovoru ali o
njem ne odloči v 15 dneh po njegovem prejemu, lahko
uporabnik poštnih storitev v 15 dneh od poteka tega roka
vloži pritožbo na agencijo.

47. člen
(vpliv javnosti)

(1) Državni organi in agencija so dolžni pri oblikovanju
poštne politike in pri sprejemanju predpisov oziroma splo-
šnih aktov na podlagi tega zakona pridobiti mnenje javnosti.

(2) Državni organi in agencija so dolžni predloge aktov
iz prejšnjega odstavka objaviti in povabiti uporabnike poštnih
storitev, strokovnjake, izvajalce poštnih storitev in druge za-
interesirane osebe, da prispevajo informacije, pripombe ozi-
roma predloge v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni.

XI. TAJNOST POŠTNIH POŠILJK

48. člen
(tajnost poštnih pošiljk)

(1) Izvajalci poštnih storitev morajo varovati tajnost pošt-
nih pošiljk.

(2) Izvajalci poštnih storitev ne smejo pridobivati infor-
macij o vsebini poštnih pošiljk ter podatkov o dejstvih in
okoliščinah poštnega prometa. Če morajo izvajalci poštnih
storitev pridobiti podatke o dejstvih ali okoliščinah prene-
senih poštnih pošiljk, jih lahko pridobijo le v takem obsegu
in za toliko časa, kot je to potrebno za izvajanje poštnih
storitev.

(3) Pravne ali fizične osebe, ki so izvajale poštne stori-
tve, so dolžne varovati tajnost poštnih pošiljk tudi po koncu
dejavnosti, v okviru katere so jo bile dolžne varovati.

(4) Če agencija ugotovi kršenje tajnosti poštnih pošiljk,
deloma ali v celoti prepove izvajanje poštnih storitev.

(5) Ne glede na določbe tega člena se lahko od dol-
žnosti varovanja tajnosti poštnih pošiljk odstopi v skladu s
50. členom tega zakona.

49. člen
(podatki o uporabnikih poštnih storitev)

(1) Izvajalci poštnih storitev smejo zbirati in obdelovati
osebne podatke uporabnikov poštnih storitev, ki so sestavni
del naslova poštne pošiljke, če te podatke potrebujejo za
izvajanje poštnih storitev oziroma za svoje trženje ali raziska-
ve tržišča.

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajalec
poštnih storitev obdelovati skladno z zakonom, ki ureja var-
stvo osebnih podatkov.

50. člen
(zakonit nadzor)

(1) Kadar je v skladu z zakonom, ki ureja kazenski
postopek, ali z zakonom, ki ureja Slovensko obveščevalno
varnostno agencijo, potrebno zaradi uvedbe ali poteka ka-
zenskega postopka ali zaradi varnosti države, so izvajalci
poštnih storitev dolžni pristojnemu organu na podlagi odred-
be pristojnega organa omogočiti dostop do vsebine poštnih
pošiljk ter sporočiti podatke o dejstvih in okoliščinah poštne-
ga prometa.

(2) Pristojni organ je dolžan izvajalcu poštnih storitev
pred pregledom vsebine poštne pošiljke izročiti prepis tiste-
ga dela izreka odredbe pristojnega organa, ki se nanaša na
uporabnika določene poštne storitve. Prepis izreka te odred-
be opravi organ, ki je odredbo izdal.

(3) Izvajalci poštnih storitev morajo za potrebe zakoni-
tega in neodvisnega nadzora zagotoviti neizbrisno registraci-
jo posegov, ki so bili izvršeni na podlagi tega člena, in
podatke o tem varovati kot uradno tajnost.

XII. VSEBINA POŠTNIH POŠILJK IN ODGOVORNOST
ZA POVZROČENO ŠKODO

51. člen
(prepovedana vsebina poštnih pošiljk)

(1) V poštnih pošiljkah je prepovedano pošiljati:
1. narkotike in psihotropične snovi, razen kadar je

pošiljatelj ali naslovnik oseba, ki je po zakonu pooblaščena
za promet z njimi oziroma za njihovo uporabo,

2. eksplozivne, vnetljive, radioaktivne ali druge nevar-
ne snovi,
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3. žive živali,
4. predmete, katerih uvoz in promet je prepovedan v

naslovni državi,
5. predmete, ki so zaradi svoje narave ali embalaže

lahko nevarni za zaposlene pri izvajalcu poštnih storitev ali
lahko umažejo ali poškodujejo druge poštne pošiljke ali
poštne naprave,

6. druge snovi oziroma predmete, katerih pošiljanje je
prepovedano na podlagi zakona.

(2) Ne glede na 2. in 3. točko prejšnjega odstavka se
lahko v poštnih pošiljkah pošiljajo radioaktivne snovi, kvarlji-
ve biološke snovi, okužljive snovi in trden ogljikov dioksid
(suhi led), ki se uporablja za hladitev okužljivih snovi, paraziti
in uničevalci škodljivih insektov, ki si jih izmenjujejo za to
pristojne ustanove na način in pod pogoji, ki so predpisani z
zakonom.

(3) Ne glede na 3. točko prvega odstavka tega člena je
v poštnih pošiljkah, razen v vrednostnih poštnih pošiljkah,
dovoljeno pošiljati čebele, pijavke in sviloprejke.

(4) Poštne pošiljke, ki vsebujejo snovi oziroma pred-
mete iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, je dolžan
izvajalec poštnih storitev izročiti, glede na njihovo naravo in
stopnjo nevarnosti, pristojnim državnim organom, nosilcem
javnih pooblastil oziroma izvajalcem javnih služb.

(5) Minister podrobneje predpiše način ravnanja s
poštnimi pošiljkami, ki vsebujejo snovi oziroma predmete iz
tega člena.

52. člen
(notranja zaščita vsebine poštne pošiljke)

(1) Pošiljatelj mora poskrbeti za takšno notranjo zaščito
vsebine poštne pošiljke, da izvajalec poštnih storitev pri
normalnem ravnanju z njo ne more poškodovati poštnega
osebja, poštnih pošiljk, naprav ali objektov.

(2) Če do škodnega primera pride, ker poštna pošiljka
ni imela notranje zaščite vsebine, kot je določeno v prej-
šnjem odstavku tega člena, je za škodo odškodninsko od-
govoren pošiljatelj.

53. člen
(odgovornost za povzročeno škodo)

(1) Izvajalec poštnih storitev odgovarja za škodo, ki
nastane med prenosom priporočene in vrednostne poštne
pošiljke ter poštnega paketa zaradi:

1. izgube, poškodbe, kraje ali izropanja,
2. prekoračitve roka prenosa,
3. neizvedene, nepopolno ali napačno izvedene te

poštne storitve.
(2) Izvajalec poštnih storitev odgovarja tudi za škodo, ki

nastane med prenosom zaradi izgube poštne pošiljke s potr-
dilom.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena izvajalec
poštnih storitev ni odgovoren za povzročeno škodo, če do-
kaže da:

1. je bil prenos poštne pošiljke opravljen v skladu s
splošnimi pogoji,

2. je prišlo do primera višje sile,
3. je škoda nastala zaradi krivde ali malomarnosti poši-

ljatelja oziroma zaradi vsebine poštne pošiljke,
4. je škoda nastala, ker je bila poštna pošiljka v skladu

s četrtim odstavkom 51. člena tega zakona izročena pristoj-
nim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil oziroma
izvajalcem javnih služb,

5. je uporabnik poštne storitve namenoma zavaroval
vsebino poštne pošiljke za višjo vrednost kot je njena dejan-
ska vrednost,

6. uporabnik poštnih storitev ni vložil reklamacije v
določenem roku,

7. je nastala zaradi zakonitega ravnanja pristojnih orga-
nov.

54. člen
(reklamacije)

(1) Uporabnik poštnih storitev ima pravico vložiti rekla-
macijo v primerih določenih v prvem in drugem odstavku
prejšnjega člena.

(2) Uporabnik poštnih storitev ima pravico vložiti rekla-
macijo takoj ob vročitvi, oziroma najkasneje v 6 mesecih od
vročitve, če pomanjkljivosti niso takoj vidne, oziroma v 6
mesecih od oddaje poštne pošiljke, če le-ta ni bila vročena.

(3) Izvajalec poštnih storitev mora na reklamacijo odgo-
voriti v roku 15 dni za poštno pošiljko v notranjem prometu in
v treh mesecih za poštno pošiljko v mednarodnem prometu.

55. člen
(višina odškodnine)

(1) Izvajalec poštnih storitev mora uporabniku poštnih
storitev izplačati odškodnino v višini nastale škode, vendar
največ do višine, ki je določena v drugem odstavku tega
člena.

(2) Najvišja odškodnina za:
1. izgubo, krajo ali izropanje vrednostne pošiljke je

označena vrednost poštne pošiljke,
2. izgubo ali krajo poštnega paketa in priporočene

poštne pošiljke je do 15-kratnika cene, plačane za izvedeno
poštno storitev,

3. izropanje poštnega paketa ali priporočene poštne
pošiljke je do 10-kratnika cene plačane za izvedeno poštno
storitev,

4. neizvedeno, nepopolno ali napačno izvedeno pošt-
no storitev prenosa priporočene in vrednostne poštne poši-
ljke ter poštnega paketa je cena plačana za izvedeno poštno
storitev,

5. prekoračitev roka prenosa priporočene in vredno-
stne poštne pošiljke ter poštnega paketa je cena plačana za
izvedeno poštno storitev,

6. izgubo poštne pošiljke s potrdilom je cena plačana
za izvedeno poštno storitev.

(3) V primerih iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka
ima uporabnik poštnih storitev pravico do povrnitve plačane
cene za prenos poštne pošiljke, razen tistega dela cene, ki
je bila plačana za zavarovanje pošiljke.

(4) Minister podrobneje določi način izplačila odško-
dnine.

(5) Izvajalec poštnih storitev v nobenem primeru ne
odgovarja za posredno škodo in izgubljeni dobiček.

XIII. NADZOR

56. člen
(pristojnosti za nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona ter predpisov,
splošnih in posamičnih aktov, izdanih na njegovi podlagi,
opravljajo inšpektorji, pristojni za pošto (v nadaljnjem bese-
dilu: inšpektorji).

(2) Agencija je dolžna posredovati inšpektorjem vse
podatke, ki so potrebni za izvajanje nadzora.

(3) Agencija ima pravico vložiti pobudo za začetek po-
stopka in ima v postopku položaj stranke.

(4) Pooblaščene osebe agencije lahko opravljajo posa-
mezne strokovne naloge v postopku inšpekcijskega nadzora.
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57. člen
(ukrepi)

(1) Če inšpektor pri opravljanju nalog nadzora ugotovi,
da je kršen zakon ali drug predpis oziroma drug akt, katere-
ga izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:

1. odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanj-
kljivosti v roku, ki ga sam določi,

2. predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška,
3. izreči kazen za prekršek, ki se izterja na kraju sa-

mem,
4. predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
5. začasno prepovedati nadaljnje opravljanje dejavno-

sti, če se ne opravlja v skladu z zakonom,
6. preverjati resničnost podatkov, ki jih izvajalci poštnih

storitev posredujejo na podlagi tega zakona.
(2) Inšpektor mora v primeru, ko ugotovi kršitve zakona

ali drugega predpisa oziroma drugega akta, katerega izvaja-
nje nadzoruje, izdati pisno odločbo najkasneje v roku 8 dni
po opravljenem nadzoru.

58. člen
(pritožba)

Zoper odločbo iz drugega odstavka prejšnjega člena je
v 15 dneh od njene vročitve dovoljena pritožba na mini-
strstvo, pristojno za pošto. Pritožba ne zadrži njene izvršitve.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 2,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma posa-
meznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če:

1. ne izvaja naloženih univerzalnih poštnih storitev (3.
in 4. člen tega zakona),

2. ne izvaja univerzalnih poštnih storitev v skladu s
predpisano kakovostjo (peti odstavek 3. člena tega zakona),

3. agenciji dostavi neresnične podatke v zvezi s pri-
hodkom (četrti odstavek 7. člena tega zakona),

4. agenciji pravočasno ne dostavi obrazca v zvezi s
prihodkom (četrti odstavek 7. člena tega zakona),

5. izvaja rezervirane poštne storitve brez dovoljenja
(drugi odstavek 10. člena tega zakona),

6. pisno ne obvesti agencije o začetku, spremembi in
prenehanju izvajanja poštnih storitev (prvi odstavek 10. čle-
na, četrti odstavek 13. člena tega zakona),

7. kljub odločbi o prepovedi dejavnosti še naprej oprav-
lja dejavnost (tretji odstavek 13. člena tega zakona),

8. iz neupravičenega razloga ne sklene pogodbe o
dostopu do javnega poštnega omrežja (tretji odstavek 26.
člena tega zakona),

9. cene izvajalcev poštnih storitev niso oblikovane v
skladu z zakonom (drugi odstavek 29. člena tega zakona),

10. ne vodi ustrezne ločitve na računovodski ravni (31.
člen tega zakona),

11. naklepno ali iz malomarnosti opravi prenos poštne
pošiljke, katere prenos je prepovedan (51. člen tega zako-
na),

12. onemogoča izvajanje inšpekcijskega nadzora (56.
člen tega zakona),

13. v 1 letu od uveljavitve tega zakona v Uradnem listu
Republike Slovenije ne objavi tipske pogodbe iz 27. člena
tega zakona (66. člen tega zakona).

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

60. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,000.000 to-
larjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti, če:

1. ne poravna stroškov nadomestila za izvajanje univer-
zalnih poštnih storitev (šesti odstavek 7. člena tega zakona),

2. prenese dovoljenje na drugo fizično ali pravno ose-
bo (šesti odstavek 11. člena tega zakona),

3. ne spoštuje pravic in obveznosti, določenih v dovo-
ljenju (12. člen tega zakona),

4. ne plača pristojbine (14. člen tega zakona),
5. vroči poštno pošiljko v nasprotju z zakonom (23. in

24. člena tega zakona),
6. če splošni pogoji ne vsebujejo predpisanih elemen-

tov (28. člen tega zakona),
7. ne predloži agenciji splošnih pogojev in cene za

izvajanje poštnih storitev (prvi odstavek 28. člena tega zako-
na),

8. uveljavi splošne pogoje brez soglasja agencije (četrti
odstavek 28. člena tega zakona),

9. ne objavi splošnih pogojev in cen 7 dni pred uvelja-
vitvijo (četrti odstavek 28. člena tega zakona),

10. izdaja poštne znamke v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom 33. člena tega zaka,

11. vloži nenaslovljena oglaševalska, marketinška in
druga reklamna sporočila v predalčnik, ki je označen z na-
lepko agencije, s katero je prepovedano vročanje take pošte
v ta predalčnik (38. člen tega zakona),

12. ne da na voljo podatke, informacije, finančna poro-
čila oziroma druga poročila, ki jih agencija potrebuje za
izpolnjevanje svojih pristojnosti in za poročanje mednaro-
dnim organizacijam v skladu z mednarodnimi akti, uveljavlje-
nimi v Republiki Sloveniji (prvi odstavek 42. člena),

13. ne objavi kot sestavni del splošnih pogojev postop-
ka reševanja ugovorov uporabnikov poštnih storitev (tretji
odstavek 46. člena tega zakona),

14. pri izvajanju poštnih storitev ne zagotavlja tajnosti
poštnih pošiljk v skladu s tem zakonom (48. člen tega zako-
na).

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 250.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

61. člen
(prekrški)

(1) Če lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora
ne namesti ali ne vzdržuje hišnih ali izpostavljenih predalčni-
kov v skladu s tem zakonom (35. in 36. člen tega zakona),
se za prekršek z denarno kaznijo kaznuje:

1. pravna oseba v višini 100.000 tolarjev,
2. posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim

opravljanjem dejavnosti, v višini 25.000 tolarjev,
3. posameznik v višini 10.000 tolarjev.
(2) Če lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora

ne namesti hišnega ali izpostavljenega predalčnika tako, da
omogoča vročevalcu varno dostavo in zagotavlja tajnost pošt-
nih pošiljk (37. člen tega zakona), se za prekršek z denarno
kaznijo kaznuje:

1. pravna oseba v višini 100.000 tolarjev,
2. posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim

opravljanjem dejavnosti, v višini 25.000 tolarjev,
3. posameznik v višini 10.000 tolarjev.
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(3) Če brez pooblastila lastnika stanovanja ali poslov-
nega prostora oziroma uporabnika poštnih storitev, čigar je
predalčnik, nalepi, predrugači ali odstrani nalepko, ki jo je
izdala agencija in s katero je prepovedano vročanje nena-
slovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih
sporočil v predalčnik (38. člen tega zakona), se za prekršek
z denarno kaznijo kaznuje:

1. pravna oseba v višini 100.000 tolarjev,
2. posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim

opravljanjem dejavnosti, v višini 25.000 tolarjev,
3. posameznik v višini 10.000 tolarjev.
(4) Pristojni organ lahko kazni za prekrške iz tega člena

izterja na kraju samem.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen
(preoblikovanje agencije)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se Agencija za
telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije preo-
blikuje v Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije.

(2) Vlada Republike Slovenije v enem mesecu od uve-
ljavitve tega zakona ustrezno prilagodi in dopolni akt o usta-
novitvi Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Republi-
ke Slovenije.

(3) Dokler akt o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka ni
ustrezno prilagojen opravlja vse naloge agencije po tem
zakonu Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Repu-
blike Slovenije.

63. člen
(podzakonski predpisi in splošni akti)

Rok za izdajo podzakonskih predpisov ter splošnih ak-
tov agencije je eno leto od uveljavitve tega zakona.

64. člen
(preoblikovanje Pošte Slovenije)

(1) Z razveljavitvijo sklepa o preoblikovanju Pošte Slo-
venije, d.o.o. v javno podjetje (Uradni list RS, št. 11/98 in
42/98) preneha dotedanjemu Javnemu podjetju Pošta Slo-
venije, d.o.o. status javnega podjetja.

(2) Pošta Slovenije, d.o.o. najkasneje v enem letu od
razveljavitve sklepa o preoblikovanju Pošte Slovenije, d.o.o.
v javno podjetje preoblikuje svoje akte.

65. člen
(izvajanje univerzalnih poštnih storitev)

Gospodarska  družba iz prejšnjega člena je dolžna
zagotavljati univerzalne poštne storitve skladno z določbami
tega zakona brez nadomestila eno leto po uveljavitvi tega
zakona in s tem pridobi pravico izvajati rezervirane poštne
storitve.

66. člen
(tipske pogodbe)

Gospodarska  družba iz 64. člena tega zakona mora v
enem letu od uveljavitve tega zakona v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije objaviti tipske pogodbe iz 27. člena tega
zakona.

67. člen
(registracija izvajalcev poštnih storitev)

Do uskladitve uredbe o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) z določbami

tega zakona se za registracijo za izvajanje poštnih storitev po
tem zakonu šteje registracija za dejavnost javne pošte
(64.11) ali za kurirsko dejavnost (64.12) ali za dejavnost
drugih prometnih agencij (63.4).

68. člen
(veljavnost predpisov)

Do izdaje ustreznih podzakonskih predpisov ter splo-
šnih aktov agencije se še naprej uporabljajo naslednji pred-
pisi, izdani na podlagi zakona o Pošti Slovenije (Uradni list
RS, št. 73/94) in zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS,
št. 35/97 in 64/01), v kolikor niso v nasprotju s tem zako-
nom:

1. pravilnik o organizaciji poštnega omrežja Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 32/00),

2. pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje poštnih
storitev (Uradni list RS, št. 32/00),

3. pravilnik o nomenklaturi poštnih storitev (Uradni list
RS, št. 32/00),

4. pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic (Uradni list
RS, št. 60/01),

5. sklep o preoblikovanju Pošte Slovenije, d.o.o. v
javno podjetje (Uradni list RS, št. 11/98 in 42/98),

6. uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske
javne službe poštnih storitev (Uradni list RS, št. 99/99),

7. sklep o vzetju iz prodaje in uporabe poštnih znamk
in celin (Uradni list RS, št. 61/97).

69. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati oziro-
ma se prenehajo uporabljati:

1. zakon o Pošti Slovenije (Uradni list RS, št. 73/94),
2. zakon o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 35/97

in 64/01),
3. samoupravni sporazum o delovnem času PTT enot

(Uradni list SFRJ, št. 2/82),
4. samoupravni sporazum o delovnem času enot ptt

omrežja z uporabniki storitev (Uradni list SFRJ, št. 18/84,
19/84 in 45/98).

70. člen
(začetek veljavnosti zakona)

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

Št. 326-08/94-6/6
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2004. Zakon o spremembah zakona o pogojih
koncesije za izkoriščanje energetskega
potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam
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U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o

pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega
potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-A)

Razglašam zakon o spremembah zakona o pogojih
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje
Save (ZPKEPS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 25. aprila 2002.

Št. 001-22-37/02
Ljubljana, dne 3. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O POGOJIH

KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA
POTENCIALA SPODNJE SAVE (ZPKEPS-A)

1. člen
V zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energet-

skega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/2000)
se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:

“(1) Koncesija za energetsko izkoriščanje Spodnje Sa-
ve se podeli lastniku HE Vrhovo, ki lahko koncesijo ob
predhodnem soglasju koncedenta deloma ali v celoti prene-
se na Holding Slovenske elektrarne d.o.o.“

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje

Save sklene koncedent pod pogoji tega zakona eno konce-
sijsko pogodbo za celotno verigo hidroelektrarn na Spodnji
Savi.“

2. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Koncesionar mora zagotoviti, da se tehnična doku-

mentacija in strokovne podlage, potrebne za pripravo prve-
ga lokacijskega načrta za naslednjo hidroelektrarno, izdela
najkasneje eno leto po sklenitvi koncesijske pogodbe in da
izdelava dokumentacije za pripravo vsakega novega lokacij-
skega načrta ne traja dlje kot eno leto od sprejetja zadnjega
lokacijskega načrta.“

3. člen
Koncesijsko pogodbo iz drugega odstavka 1. člena

tega zakona sklene koncedent najkasneje v roku treh mese-
cev po uveljavitvi tega zakona.

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 320-05/00-5/4
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2005. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS-A)

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 spremembah

in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik

z živili (ZZUZIS-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili (ZZUZIS-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 24. aprila 2002.

Št. 001-22-38/02
Ljubljana, dne 3. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI ŽIVIL
IN IZDELKOV TER SNOVI, KI PRIHAJAJO

V STIK Z ŽIVILI (ZZUZIS-A)

1. člen
V zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter

snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000)
se v tretjem in petem odstavku 3. člena, drugem, četrtem in
šestem odstavku 6. člena, tretjem in četrtem odstavku 16.
člena, četrtem odstavku 17. člena, drugem odstavku 18.
člena, tretjem odstavku 22. člena ter prvem in drugem od-
stavku 23. člena se besedilo “minister, pristojen za veteri-
narstvo“ v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom “mini-
ster, pristojen za kmetijstvo, prehrano in veterinarstvo“ v
ustreznem sklonu.

V četrtem odstavku 6. člena se besedilo “ministrom,
pristojnim za kmetijstvo in prehrano in“ črta.

V tretjem in petem odstavku 6. člena se besedilo “mini-
ster, pristojen za kmetijstvo in prehrano“ v ustreznem sklonu
nadomesti z besedilom “minister, pristojen za kmetijstvo,
prehrano in veterinarstvo“.

V drugem odstavku 18. člena se beseda “predpišejo“
nadomesti z besedo “predpišeta“, za besedo “zdravstvo“ se
vejica nadomesti z besedo “in“, besedilo “in minister, pristo-
jen za kmetijstvo“ pa se črta.

V prvem in drugem odstavku 23. člena se besedilo “in
ministrom, pristojnim za kmetijstvo in prehrano“ črta.

V prvem in drugem odstavku 8. člena ter drugem in
tretjem odstavku 10. člena se besedilo “minister, pristojen
za prehrano“ v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom
“minister, pristojen za kmetijstvo, prehrano in veterinarstvo“.

2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku v definiciji pojma “živi-

lo“ za besedo “vodo“ dodata besedi “in pijačami“.
V tretjem odstavku se definicija pojma “nova živila“

spremeni tako, da se glasi:
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“Nova živila so živila in sestavine živil, ki se do sedaj še
niso v pomembnem obsegu uporabljala za prehrano ljudi in
se razvrščajo v naslednje skupine:

a) živila in sestavine živil, ki vsebujejo ali jih sestavljajo
gensko spremenjeni organizmi v smislu zakona, ki ureja
ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi;

b) živila in sestavine živil, pridobljena iz gensko spre-
menjenih organizmov, ki pa ne vsebujejo gensko spreme-
njenih organizmov;

c) živila in sestavine živil z novo ali namerno spremenje-
no primarno molekularno strukturo;

d) živila in sestavine živil, ki jih sestavljajo ali so pridob-
ljena iz mikroorganizmov, gliv ali alg;

e) živila in sestavine živil, ki jih sestavljajo ali so pridob-
ljene iz rastlin, in sestavine živil, pridobljene iz živali, razen
živil in sestavin živil, pridobljenih s tradicionalnim razmnože-
vanjem ali gojenjem, ki že veljajo za varna živila;

f) živila in sestavine živil, pridobljene s proizvodnim
postopkom, ki povzroči pomembne spremembe v sestavi ali
strukturi živila in sestavine živil, kar vpliva na njihovo prehran-
sko vrednost, presnovo ali raven neželenih snovi, in se do
sedaj še ni uporabljal.“

Za dvaindvajsetim odstavkom se dodata nova triindvaj-
seti in štiriindvajseti odstavek, ki se glasita:

“Prehrana je delovanje hrane v povezavi z zdravjem, ki
obsega vedenje o fizioloških potrebah organizma in proce-
sih za zadovoljevanje teh potreb v smislu posameznih hranil,
načinov zagotavljanja teh hranil z ustreznim načinom hranje-
nja in z učinki, če te prehranske potrebe niso pokrite ter o
posledicah vplivov živil in načinov prehranjevanja na organi-
zem in zdravje človeka. Poleg tega obsega socialne, eko-
nomske, kulturne in psihološke procese v zvezi s prehranje-
vanjem.

Prehranska politika je koordinirano načrtovanje pristoj-
nih ministrstev in stroke in izvajanje celovitih ukrepov s po-
dročja zagotavljanja potrebnih količin živil, ki so varna in
prehransko ustrezna ter vseh ukrepov za zdrave prehranske
navade različnih skupin prebivalstva, s ciljem varovanja in
izboljšanja zdravja ljudi.“

3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:

“9. člen
Novo živilo se sme dajati v promet, če je za njegovo

dajanje v promet izdano dovoljenje.
Dovoljenje za dajanje v promet novih živil iz točke

a) tretjega odstavka 2. člena tega zakona izda Urad za živila
in prehrano, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za varstvo
okolja in ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, prehrano in
veterinarstvo.

Dovoljenje za dajanje v promet novega živila iz točke
b), c), d), e) in f) tretjega odstavka 2. člena tega zakona izda
Urad za živila in prehrano, v soglasju z ministrstvom, pristoj-
nim za kmetijstvo, prehrano in veterinarstvo.

Dovoljenje za novo živilo iz točke a) tretjega odstavka
2. člena tega zakona se lahko izda, če so izpolnjene tudi
zahteve, ki jih mora izpolnjevati izdelek za pridobitev dovolje-
nja za dajanje na trg skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z
gensko spremenjenimi organizmi.

Dovoljenje se izda v 150 dneh od prejema popolne
prijave za pridobitev dovoljenja.

Posebne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati nova živila,
način njihovega označevanja, vsebino prijave za pridobitev
dovoljenja in druge pogoje za izdajo dovoljenja, vključno z
natančnejšo opredelitvijo obsega uporabe za prehrano in
zahtevami iz četrtega odstavka tega člena, predpiše mini-

ster, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim
za kmetijstvo, prehrano in veterinarstvo, in ministrom, pri-
stojnim za varstvo okolja.

Pogoje za uvoz in izvoz novih živil predpiše Vlada Repu-
blike Slovenije.“

4. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Dovoljenje za uporabo novih aditivov izda Urad za

živila in prehrano, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za
kmetijstvo, prehrano in veterinarstvo.“

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

5. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

“15. člen
Oglaševanje alkoholih pijač, ki vsebujejo več kot

15 volumenskih odstotkov alkohola, je prepovedano.
Alkoholne pijače, ki vsebujejo 15 in manj volumenskih

odstotkov alkohola, se lahko oglašujejo na nosilcih, kot so
bilteni, katalogi, letaki in prospekti, ki so namenjeni oglaše-
vanju in poslovnemu komuniciranju in drugih nosilcih objav-
ljanja informacij, razen ob cestah na plakatih, tablah, pano-
jih in svetlobnih napisih.

Alkoholne pijače iz prejšnjega odstavka se lahko ogla-
šujejo v časopisih in revijah, radiu in televiziji, elektronskih
publikacijah, teletekstu ter drugih oblikah dnevnega in peri-
odičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih vse-
bin s prenosom zapisa glasu, zvoka ali slike na način, ki je
dostopen javnosti.

Objavljanje podatkov o kakovosti in drugih lastnostih
alkoholnih pijač ter podatkov o prejetih nagradah in prizna-
njih v strokovnih revijah in drugih oblikah poslovnega komu-
niciranja, ki niso namenjene končnemu potrošniku, se ne
šteje za oglaševanje.“

6. člen
Za 15. členom se dodata nova 15.a in 15.b člen, ki se

glasita:

“15.a člen
Alkoholne pijače je na radiu in televiziji prepovedano

oglaševati med 7. uro in 21.30.
Alkoholne pijače je prepovedano oglaševati v kinema-

tografih pred 22. uro.

15.b člen
Oglaševalsko sporočilo mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– ne sme spodbujati čezmerne porabe alkohola ali pri-

kazovati pozitivne vzročne zveze med pitjem alkohola in
uspehom v življenju,

– ne sme biti namenjeno mladim in prikazovati oseb, ki
uživajo alkohol,

– ne sme prikazovati oseb, mlajših od 25 let,
– ne sme povezovati uživanja alkohola s povečano te-

lesno zmogljivostjo ali z vožnjo v prometu,
– ne sme ustvarjati videza, da uživanje alkohola prispe-

va k uspehom v družbenem in spolnem življenju,
– ne sme poudarjati, da ima alkohol zdravilne učinke,

ali da je poživilo, pomirjevalo ali sredstvo za reševanje ose-
bnih težav,

– ne sme prikazovati abstinence ali zmernega pitja v
negativni luči,
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– ne sme poudarjati visoke vsebnosti alkohola kot po-
sebne kakovosti alkoholnega izdelka,

– ne sme se pojavljati v in na stavbah, objektih in pripa-
dajočih zemljiščih, kjer se opravlja zdravstvena dejavnost ter
dejavnost vzgoje, športa ter izobraževanja,

– ne sme se pojavljati na panojih, tablah, plakatih ali
svetlobnih napisih, ki so od vrtcev in šol oddaljeni manj kot
300 metrov,

– ne sme se pojavljati na prireditvah, ki so v prvi vrsti
namenjene mladoletnim osebam, in na športnih prireditvah,

– ne sme vključevati simbolov, podob, junakov iz risa-
nih filmov in drugih mladinskih oddaj,

– vsebovati mora opozorilo: “Minister za zdravje opo-
zarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“ ali “Minister
za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdra-
vju!“.

Opozorilo iz zadnje alinee prejšnjega odstavka je, ra-
zen na radiu, pisno. Dobro se mora ločiti od podlage in
mora biti napisano s takšno velikostjo črk, da je brez težav
berljivo. Oglaševalsko sporočilo na filmskem platnu in televi-
ziji mora prikazovati opozorilo najmanj 5 sekund. V primeru,
ko je oglaševalsko sporočilo krajše, mora opozorilo trajati
ves čas oglaševalskega sporočila. Črke opozorila morajo
biti velike najmanj toliko, kot so velike črke pri podnapisih.
Črke opozorila drugih oglaševalskih sporočil morajo biti tako
velike, da površina, ki jo zavzemajo, predstavlja najmanj
10% velikosti površine prostora, ki ga obsega celotno ogla-
ševalsko sporočilo.

Določba trinajste alinee prvega odstavka tega člena ne
velja za nosilce, kot so bilteni, katalogi, letaki in prospekti, ki
so namenjeni poslovnemu komuniciranju, ter za druge nosil-
ce objavljanja informacij v prodajalnah, kadar gre za obve-
ščanje potrošnikov o cenah in drugih pogojih, ki se nanaša-
jo na prodajo alkoholnih pijač.“

7. člen
V 16. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni

tako, da se glasi:
“3. uradni zdravstveni nadzor nad proizvodnjo živil ži-

valskega izvora, njihovim prometom v zvezi z uvozom, izvo-
zom, prevozom, tranzitom, skladiščenjem in prometom na
debelo ter prometom s svežim neembaliranim mesom, suro-
vimi ribami in drugimi vodnimi organizmi, ki niso predpakira-
ni in uporabo izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik s temi živili,
ki ga izvajajo veterinarski inšpektorji.“

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Nadzor nad splošnim označevanjem živil in aditivov, ki

se nanaša na zdravstveno ustreznost živil, izvaja Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije, nadzor nad splošnim ozna-
čevanjem živil in aditivov, ki se nanaša na kakovost živil pa
izvaja Inšpektorat za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil.“

Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.

8. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Če pravna ali fizična oseba iz prejšnjega odstavka

ugotovi, utemeljeno sumi ali je obveščena s strani pristojne
inšpekcije, da živilo, ki ga je uvozila, proizvedla, predelala,
izdelala ali dala v promet, ni v skladu z zahtevami zdravstve-
ne ustreznosti oziroma varnosti živil iz 6. in 7. člena tega
zakona, mora to živilo takoj umakniti iz proizvodnje in prome-
ta, za katerega je odgovorna v okviru notranjega nadzora, in
o tem obvestiti pristojno inšpekcijo.“

9. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:

“23.a člen
Nadzor nad oglaševanjem alkoholnih pijač izvaja Tržni

inšpektorat.
Če pristojni inšpektor ugotovi, da se alkoholne pijače

oglašujejo v nasprotju s 15., 15.a in 15.b členom tega
zakona, z odločbo prepove oglaševanje.

Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve.
Za izvršitev odločbe iz drugega odstavka tega člena

lahko pristojni inšpektor odredi takojšnje prenehanje ogla-
ševanja na stroške pravne osebe oziroma posameznika, ki
stori prekršek iz 15., 15.a in 15.b člena tega zakona.“

10. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pred odobritvijo katerekoli carinsko dovoljene rabe ali

uporabe, razen tranzita, mora pristojni inšpektor iz drugega
odstavka prejšnjega člena potrditi zdravstveno ustreznost
pošiljke.

Ne glede na prejšnji odstavek smejo carinski organi na
zahtevo uvoznika odobriti carinsko dovoljeno rabo ali upora-
bo, razen tranzita, brez potrdila o zdravstveni ustreznosti
pošiljke, če je bila pošiljka dana na analizo, izid analize pa
še ni znan in če se s tem strinja pristojni inšpektor, ki je
opravil pregled pošiljke.

Če se z analizo ugotovi, da pošiljka iz prejšnjega od-
stavka ni zdravstveno ustrezna, jo mora uvoznik na lastne
stroške vrniti pošiljatelju.“

11. člen
V 27. členu se napovedni stavek prvega odstavka spre-

meni tako, da se glasi:
“Poleg pooblastil po splošnih predpisih ima pristojni

inšpektor pri opravljanju uradnega zdravstvenega nadzora
pravico in dolžnost odrediti enega ali več naslednjih ukre-
pov:“

Za 1. točko prvega odstavka se doda nova 2. točka, ki
se glasi:

“2. začasno prepove promet živil, ki niso opremljena z
oznako ali so opremljena z oznako, ki ne vsebuje vseh
predpisanih podatkov;“.

Dosedanje 2. do 11. točka postanejo 3. do 12. točka.

12. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:

“29. člen
Zaradi varovanja javnega zdravja in zdravja potrošnikov

pred zdravstvenimi tveganji, ki so vezana na živila in prehra-
no, vključno s tveganji, ki se lahko pojavljajo v proizvodnji ali
prometu živil, kot tudi varovanja interesov potrošnikov v zvezi
z živili in prehrano, se ustanovi Urad za živila in prehrano kot
organ v sestavi Ministrstva za zdravje.

Urad za živila in prehrano opravlja naslednje naloge:
1. pripravi predlog nacionalne strategije in predlog na-

cionalnega programa za vodenje prehranske politike, ki za-
jema:

– na področju prehrane naloge in aktivnosti, ki izhajajo
iz nacionalnega programa zdravstvenega varstva Republike
Slovenije;

– nacionalno strategijo varnosti živil;
– sodelovanje pri strategiji za zagotavljanje pridelave in

predelave zadostnih količin varnih in po sestavi zdravstveno
ustreznih živil glede na nacionalne potrebe;
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2. na podlagi podatkov pristojnih ministrstev in stroke
spremlja in koordinira izvajanje prehranske politike in nacio-
nalnega programa prehranske politike;

3. spremlja prehranske navade prebivalstva in priprav-
lja smernice za zdravo prehrano;

4. predlaga ukrepe za doseganje ciljev zdrave prehra-
ne in boljšega zdravja vse populacije s posebnim poudar-
kom na najbolj ogroženih skupinah populacije;

5. vključuje se v sistem spremljanja in analiziranja ne-
pričakovanih nevarnosti in na podlagi ocen tveganj predlaga
ukrepe za varovanje zdravja potrošnikov pred negativnimi
posledicami vezanimi na živila in načine prehrane;

6. pripravlja predloge ukrepov za izvajanje zdravstvene-
ga nadzora nad živili na podlagi spremljanja zdravstvene
ustreznosti živil in podatkov o prijavljenih boleznih, povzro-
čenih z živili;

7. obvešča potrošnike in jih usmerja v ustrezen izbor
živil ter zagotavlja njihovo pravico do ustreznih informacij in
podatkov o živilih;

8. sodeluje na mednarodni ravni na področju varnosti
živil;

9. sodeluje in koordinira dejavnosti na mednarodni
ravni na področju zdrave prehrane in prehranske politike.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja Urad za
živila in prehrano tudi naslednje naloge:

1. izdaja dovoljenja za nova živila;
2. izdaja dovoljenja za uporabo novih aditivov;
3. izdaja soglasja za pridobitev naziva za naravne mine-

ralne vode;
4. obvešča nosilce dejavnosti proizvodnje in prometa z

živili glede njihove odgovornosti za varnost živil;
5. pripravlja programe izobraževanja in usposabljanja

delavcev o higieni živil in zdrave prehrane;
6. odobri uporabo panožnih smernic za dobro higien-

sko prakso;
7. pripravlja strokovne podlage za predpise s področja

zdravstvene ustreznosti živil, ki jih izda minister, pristojen za
zdravje;

8. opravlja druge z zakonom določene naloge.“

13. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:

“30. člen
Na predlog Vlade Republike Slovenije Državni zbor

Republike Slovenije sprejme Nacionalni program prehran-
ske politike, ki vsebuje:

– strategijo na področju varnosti živil, zdravega prehra-
njevanja ter zagotavljanja zadostnih količin zdravih živil, ki so
varna in uravnotežena po sestavi,

– specifične potrebe in prednostna področja,
– cilje in naloge na področju izvajanja prehranske poli-

tike,
– nosilce nalog za uresničevanje nacionalnega progra-

ma.
Program iz prejšnjega odstavka vsebuje kratkoročne,

srednjeročne in dolgoročne cilje.“

14. člen
V 34. členu se v prvem odstavku v 6. točki za besedo

“način“ doda besedilo “oziroma da v promet novo živilo brez
dovoljenja“.

V 7. točki se za besedo “dovoljeni“ doda besedilo
“oziroma uporabi nov aditiv brez dovoljenja“.

11. točka se spremeni tako, da se glasi:
“11. če v proizvodnji in prometu živil nima vzpostavlje-

nega notranjega nadzora in če ne vzame iz prometa zdrav-
stveno neustreznega živila (17. člen).“

15. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:

“34.a člen
Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev do 8,000.000

tolarjev se kaznujeta za prekršek pravna oseba – izdajatelj
oglaševalskega sporočila in pravna oseba – naročnik ogla-
ševalskega sporočila, za oglaševanje, ki je v nasprotju s
15., 15.a in 15.b členom tega zakona.

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 250.000
tolarjev se kaznuje odgovorna oseba izdajatelja oglaševal-
skega sporočila in odgovorna oseba naročnika oglaševal-
skega sporočila, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 3,000.000 tolarjev
se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.“

16. člen
V 36. členu se črta drugi odstavek.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Urad za živila in prehrano prične z delom najkasneje do

1. 1. 2003, do takrat pa njegove naloge opravlja Ministrstvo
za zdravje.

18. člen
Določba četrtega odstavka 9. člena zakona se začne

uporabljati ob uveljavitvi zakona, ki bo uredil ravnanje z
gensko spremenjenimi organizmi.

19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 530-02/99-2/4
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2006. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o delovnih razmerjih (ZDR)

Razglašam zakon o delovnih razmerjih (ZDR), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. aprila
2002.

Št. 001-22-39/02
Ljubljana, dne 3. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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Z A K O N
O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen zakona)

(1) Ta zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s
pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem.

(2) Cilji zakona so vključevanje delavcev v delovni pro-
ces, zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa
ter preprečevanje brezposelnosti, pri čemer se upošteva
pravica delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in
varuje interese delavcev v delovnem razmerju.

2. člen
(urejanje delovnih razmerij)

Če ni s posebnim zakonom drugače določeno, ureja ta
zakon tudi delovna razmerja delavcev, zaposlenih v državnih
organih, lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizaci-
jah ter zasebnikih, ki opravljajo javno službo.

3. člen
(uporaba zakona)

(1) Ta zakon se uporablja za delovna razmerja med
delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Slove-
niji, in pri njih zaposlenimi delavci.

(2) Ta zakon se uporablja tudi za delovna razmerja med
tujimi delodajalci in delavci, sklenjena na podlagi pogodbe o
zaposlitvi na območju Republike Slovenije.

(3) Za delavce, ki jih tuji delodajalec napoti na delo v
Republiko Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi po
tujem pravu, se uporablja ta zakon v skladu z določbami, ki
urejajo položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko
Slovenijo.

4. člen
(definicija delovnega razmerja)

(1) Delovno razmerje je razmerje med delavcem in de-
lodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v or-
ganiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo,
osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod
nadzorom delodajalca.

(2) V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank
dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in ob-
veznosti.

5. člen
(opredelitev delavca in delodajalca)

(1) Delavec po tem zakonu je vsaka fizična oseba, ki je
v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zapo-
slitvi.

(2) Delodajalec po tem zakonu je pravna in fizična ose-
ba ter drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost,
podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno
predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o
zaposlitvi.

(3) Manjši delodajalec po tem zakonu je delodajalec, ki
zaposluje deset ali manj delavcev.

(4) V zakonu uporabljena izraza delavec in delodajalec,
zapisana v moški spolni slovnični obliki, sta uporabljena kot
nevtralna za ženske in za moške.

6. člen
(prepoved diskriminacije)

(1) Delodajalec ne sme iskalca zaposlitve (v nadaljnjem
besedilu: kandidata) pri zaposlovanju ali delavca v času tra-
janja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe
o zaposlitvi postavljati v neenakopraven položaj zaradi spola,
rase, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja oziroma
invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja,
članstva v sindikatu, nacionalnega in socialnega porekla,
družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne usmer-
jenosti ali zaradi drugih osebnih okoliščin.

(2) Ženskam in moškim morajo biti zagotovljene enake
možnosti in enaka obravnava pri zaposlovanju, napredova-
nju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in
drugih prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela,
delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi pogodbe o
zaposlitvi.

(3) Prepovedana je neposredna, kot tudi posredna
diskriminacija, zaradi spola, rase, starosti, zdravstvenega
stanja oziroma invalidnosti, verskega ali drugega prepriča-
nja, spolne usmerjenosti in nacionalnega porekla. Posredna
diskriminacija obstaja, če navidezno nevtralne določbe, kri-
teriji in praksa učinkujejo tako, da postavljajo osebe določe-
nega spola, rase, starosti, zdravstvenega stanja oziroma
invalidnosti, verskega ali drugega prepričanja, spolne usmer-
jenosti ali nacionalnega porekla v slabši položaj, razen če so
te določbe, kriteriji in praksa objektivno upravičeni ter ustrez-
ni in potrebni.

(4) Če kandidat oziroma delavec v primeru spora nava-
ja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je kršena prepoved
diskriminacije zaradi okoliščin iz prejšnjega odstavka, je do-
kazno breme, da različno obravnavo opravičujejo vrsta in
narava dela, na strani delodajalca.

(5) V primeru kršitve prepovedi diskriminacije je delo-
dajalec kandidatu oziroma delavcu odškodninsko odgovo-
ren po splošnih pravilih civilnega prava.

7. člen
(omejitev avtonomije pogodbenih strank)

(1) Pri sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi in
v času trajanja delovnega razmerja sta delodajalec in dela-
vec dolžna upoštevati določbe tega in drugih zakonov, ratifi-
ciranih in objavljenih mednarodnih pogodb, drugih predpi-
sov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca.

(2) S pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogod-
bo se lahko določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše,
kot jih določa ta zakon.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
v primerih iz 52., 53., 91., 120., 143., 158. in 175. člena
tega zakona s kolektivno pogodbo določi tudi drugače.

8. člen
(splošni akt delodajalca)

(1) Predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi de-
lodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki
jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih
in drugih obveznosti, mora delodajalec pred sprejemom
posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu. Sindikat
mora podati mnenje v roku osmih dni.

(2) Če je sindikat posredoval mnenje v roku iz prejšnje-
ga odstavka, ga mora delodajalec pred sprejemom splošnih
aktov obravnavati in se do njega opredeliti.

(3) Če pri posameznem delodajalcu ni organiziranega
sindikata, se s splošnim aktom delodajalca lahko določijo
pravice, ki se v skladu s tem zakonom lahko urejajo v kolek-
tivnih pogodbah, če so za delavca ugodnejše, kot jih določa
zakon oziroma kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca.
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(4) O vsebini predloga splošnega akta iz prejšnjega
odstavka mora delodajalec pred sprejemom akta neposre-
dno obvestiti delavce.

(5) Za sindikat pri delodajalcu v postopkih po tem zako-
nu se šteje reprezentativni sindikat, ki imenuje ali izvoli sindi-
kalnega zaupnika po 208. členu tega zakona.

II. POGODBA O ZAPOSLITVI

1. SPLOŠNO

9. člen
(pogodba o zaposlitvi)

(1) S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje.
(2) Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v

delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na
podlagi delovnega razmerja, se začnejo uresničevati z dnem
nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Deloda-
jalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, inva-
lidsko, zdravstveno in zavarovanje za primer brezposelnosti
v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave
v 15 dneh od nastopa dela.

(3) Če datum nastopa dela ni določen, se kot datum
nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

(4) Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v
delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na
podlagi delovnega razmerja se začnejo uresničevati z datu-
mom nastopa dela tudi v primeru, če delavec tega dne iz
opravičenih razlogov ne začne delati.

(5) Opravičeni razlogi po tem zakonu, zaradi katerih
delavec ne začne delati, so primeri, ko je delavec opraviče-
no odsoten z dela po zakonu ali kolektivni pogodbi, lahko pa
jih s pogodbo o zaposlitvi določita tudi stranki sami.

10. člen
(pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas)

(1) Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas,
če s tem zakonom ni drugače določeno.

(2) Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno
določen oziroma če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni
sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se domneva, da je
pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas.

11. člen
(uporaba splošnih pravil civilnega prava)

(1) Glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih
vprašanj pogodbe o zaposlitvi se smiselno uporabljajo splo-
šna pravila civilnega prava, če ni s tem ali z drugim zakonom
drugače določeno.

(2) Če obstajajo elementi delovnega razmerja v skladu
s 4. in v povezavi z 20. členom tega zakona, se delo ne sme
opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, razen v prime-
rih, ki jih določa zakon.

12. člen
(ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi)

Pri določanju posledic ničnosti in izpodbojnosti pogod-
be o zaposlitvi se smiselno uporabljajo splošna pravila civil-
nega prava, če ta zakon ne določa drugače.

13. člen
(uveljavljanje ničnosti pogodbe o zaposlitvi)

(1) Na ničnost pogodbe o zaposlitvi pazi sodišče po
uradni dolžnosti, nanjo pa se lahko sklicuje vsaka zainteresi-
rana oseba.

(2) Ničnost pogodbe o zaposlitvi se uveljavlja pred pri-
stojnim delovnim sodiščem.

(3) Pravica do uveljavljanja ničnosti pogodbe o zaposli-
tvi ne preneha.

14. člen
(uveljavljanje izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi)
(1) Izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi se uveljavlja pred

pristojnim delovnim sodiščem.
(2) Pravica zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe

preneha po preteku 30 dni od dneva, ko je upravičenec
zvedel za razlog izpodbojnosti oziroma od prenehanja sile.

(3) Pravica iz prejšnjega odstavka preneha v vsakem
primeru po preteku enega leta od dneva, ko je bila pogodba
sklenjena.

2. OBLIKA POGODBE

15. člen
(pisnost pogodbe o zaposlitvi)

(1) Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki.
(2) Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog po-

godbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno skleni-
tvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.

(3) Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi,
lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva
njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo.

(4) Če stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni
obliki ali če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogod-
be o zaposlitvi iz prvega odstavka 29. člena tega zakona, to
ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi.

16. člen
(domneva obstoja delovnega razmerja)

V primeru spora o obstoju delovnega razmerja med
delavcem in delodajalcem se domneva, da delovno razmer-
je obstaja, če obstajajo elementi delovnega razmerja.

3. STRANKE POGODBE

17. člen
(splošno)

Stranki pogodbe o zaposlitvi sta delodajalec in dela-
vec.

18. člen
(delodajalec – pravna oseba)

(1) Če je delodajalec pravna oseba, lokalna skupnost,
podružnica tuje družbe ali druge organizacije, nastopa v
imenu delodajalca njegov zastopnik, določen z zakonom ali
aktom o ustanovitvi, ali od njega pisno pooblaščena oseba.

(2) Če je delodajalec državni organ, nastopa v imenu
delodajalca njegov predstojnik oziroma od njega pisno poo-
blaščena oseba, če z zakonom ni drugače določeno.

(3) Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno
osebo, nastopa v imenu delodajalca organ, določen z zako-
nom, aktom o ustanovitvi ali statutom, če le-tega ni, pa
lastnik.

(4) Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno
osebo v času ustanavljanja delodajalca, nastopa v imenu
delodajalca ustanovitelj.
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19. člen
(sposobnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi)

(1) Pogodbo o zaposlitvi smejo skleniti osebe, ki so
dopolnile starost 15 let.

(2) Pogodba o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15
let starosti, je nična.

20. člen
(pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi)

(1) Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora iz-
polnjevati predpisane, s kolektivno pogodbo ali splošnim
aktom delodajalca določene oziroma s strani delodajalca
zahtevane in v skladu s prvim odstavkom 23. člena tega
zakona objavljene pogoje za opravljanje dela (v nadaljnjem
besedilu: pogoje za opravljanje dela).

(2) Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti
pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem me-
stu. Obveznost iz prejšnjega stavka ne velja za manjše delo-
dajalce.

(3) Šteje se, da ima invalid, ki je usposobljen za dolo-
čena dela, zdravstveno zmožnost za sklenitev pogodbe o
zaposlitvi za ta dela.

21. člen
(tuji državljani)

(1) Tujec ali oseba brez državljanstva lahko sklene po-
godbo o zaposlitvi, če izpolnjuje pogoje, določene s tem
zakonom, in pogoje, določene s posebnim zakonom, ki
ureja zaposlovanje tujcev.

(2) Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v nasprotju s prej-
šnjim odstavkom, je nična.

4. POGODBENA SVOBODA

22. člen
(splošno)

Delodajalec ima ob upoštevanju zakonskih prepovedi
pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpol-
njuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zapo-
slitvi.

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK PRI SKLEPANJU
POGODB O ZAPOSLITVI

23. člen
(objava prostih delovnih mest)

(1) Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora pro-
sta delovna mesta javno objaviti. Objava prostega delovnega
mesta mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za
prijavo, ki ne sme biti krajši od osmih dni.

(2) Za javno objavo se šteje tudi objava v uradnih pro-
storih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadalj-
njem besedilu: zavoda za zaposlovanje).

(3) Če delodajalec objavi prosto delovno mesto tudi v
sredstvih javnega obveščanja, začne rok za prijavo teči z
dnem zadnje objave.

(4) Delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen
čas oziroma s krajšim delovnim časom in zaposluje na pro-
sta delovna mesta za nedoločen čas oziroma s polnim de-
lovnim časom, mora o prostih delovnih mestih oziroma o
javni objavi prostih delovnih mest pravočasno obvestiti de-
lavce na oglasnem mestu na sedežu delodajalca.

24. člen
(izjeme od obveznosti objave)

(1) Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez
javne objave, če gre za:

– sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in
delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin,

– obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,
– zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje

invalidov,
– zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja

največ tri mesece v koledarskem letu,
– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri deloda-

jalcu opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajal-
cu zaposlena za določen čas,

– zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditve-
nem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pri-
stojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij
po posebnem zakonu,

– zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila
pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,

– zaposlitev  družbenikov v pravni osebi,
– zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična

oseba,
– zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziro-

ma drugih delavcev, ki so vezani na mandat organa ali funkci-
onarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih,
zbornicah, društvih in njihovih zvezah,

– poslovodne osebe, prokuriste,
– druge primere, določene z zakonom.
(2) Za družinske člane po tem členu se štejejo:
– zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred

sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v živ-
ljenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z za-
konsko zvezo,

– otroci, posvojenci in pastorki,
– starši – oče, mati, očim in mačeha, posvojitelj ter
– bratje in sestre.

25. člen
(enaka obravnava glede na spol)

(1) Delodajalec ne sme prostega delovnega mesta ob-
javiti samo za moške ali samo za ženske, razen če je dolo-
čen spol nujen pogoj za opravljanje dela.

(2) Objava prostega delovnega mesta tudi ne sme na-
kazovati, da daje delodajalec pri zaposlitvi prednost določe-
nemu spolu, razen v primerih iz prejšnjega odstavka.

26. člen
(pravice in obveznosti delodajalca)

(1) Delodajalec sme od kandidata zahtevati le predloži-
tev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela.

(2) Delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne
sme od kandidata zahtevati podatkov o družinskem oziroma
zakonskem stanu, podatkov o nosečnosti, o načrtovanju
družine oziroma drugih podatkov, če niso v neposredni zve-
zi z delovnim razmerjem.

(3) Delodajalec ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o
zaposlitvi s pridobitvijo podatkov iz prejšnjega odstavka ali z
dodatnimi pogoji v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali odlo-
gom materinstva ali z vnaprejšnjim podpisom odpovedi po-
godbe o zaposlitvi s strani delavca.

(4) Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi lahko delodaja-
lec preizkusi znanja oziroma sposobnosti kandidatov za
opravljanje dela na delovnem mestu, za katerega se sklepa
pogodba o zaposlitvi.
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(5) Zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožno-
sti za opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti
kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s pred-
pisi o varnosti in zdravju pri delu.

(6) Preizkus znanja oziroma sposobnosti kandidata ali
ugotovitev zdravstvene zmožnosti kandidata se ne sme
nanašati na okoliščine, ki niso v neposredni zvezi z delom
na delovnem mestu, za katerega se sklepa pogodba o
zaposlitvi.

(7) Delodajalec mora pred sklenitvijo pogodbe o zapo-
slitvi za nedoločen ali za določen čas seznaniti kandidata z
delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi delavca in
delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela na delov-
nem mestu, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi.

27. člen
(pravice in obveznosti kandidata)

(1) Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je kandidat dol-
žan predložiti delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dela in ga obvestiti o vseh njemu znanih
dejstvih, pomembnih za delovno razmerje, kot tudi o njemu
znanih drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali
bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe ali
ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi pri
izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik.

(2) Kandidat ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso
v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

28. člen
(pravice neizbranega kandidata)

(1) Delodajalec mora v osmih dneh po sklenitvi pogod-
be o zaposlitvi pisno obvestiti neizbranega kandidata o tem,
da ni bil izbran.

(2) Delodajalec je dolžan neizbranemu kandidatu na
njegovo zahtevo vrniti vse dokumente, ki mu jih je predložil
kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje
dela.

6. VSEBINA POGODBE

29. člen
(sestavine pogodbe o zaposlitvi)

(1) Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:
– podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega

prebivališča oziroma sedeža,
– datum nastopa dela,
– naziv delovnega mesta oziroma podatke o vrsti dela,

za katerega delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi, s kratkim
opisom dela, ki ga mora opravljati po pogodbi o zaposlitvi,

– kraj opravljanja dela; če ni navedenega točnega kraja
velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,

– čas trajanja delovnega razmerja in določilo o načinu
izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi
za določen čas,

– določilo ali gre za delovno razmerje s polnim ali kraj-
šim delovnim časom,

– določilo o dnevnem ali tedenskem rednem delovnem
času in razporeditvi delovnega časa,

– določilo o znesku osnovne plače delavca v tolarjih, ki
mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o
morebitnih drugih plačilih,

– določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačil-
nem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja
plače,

– določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja
letnega dopusta,

– dolžino odpovednih rokov,
– navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajal-

ca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje
dela delavca, in

– druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s
tem zakonom.

(2) V pogodbi o zaposlitvi se glede vprašanj, navedenih
v sedmi, deveti, deseti in enajsti alinei prejšnjega odstavka,
stranki lahko sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne po-
godbe oziroma splošne akte delodajalca.

30. člen
(neveljavna določila pogodbe o zaposlitvi)

Če je določilo v pogodbi o zaposlitvi v nasprotju s
splošnimi določbami o minimalnih pravicah in obveznostih
pogodbenih strank, določenimi z zakonom, kolektivno po-
godbo oziroma splošnim aktom delodajalca, se uporabljajo
določbe zakona, kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov
delodajalca, s katerimi je delno določena vsebina pogodbe
o zaposlitvi, kot sestavni del te pogodbe.

7. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

1. Obveznosti delavca

a) Opravljanje dela

31. člen
(splošno)

(1) Delavec mora vestno opravljati delo na delovnem
mestu, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in
na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje orga-
nizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu.

(2) V primerih, določenih z zakonom ali kolektivno po-
godbo, mora delavec opravljati tudi drugo delo.

32. člen
(upoštevanje delodajalčevih navodil)

Delavec mora upoštevati zahteve in navodila delodajal-
ca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti
iz delovnega razmerja.

33. člen
(spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu)

Delavec mora spoštovati in izvajati predpise o varnosti
in zdravju pri delu ter pazljivo opravljati delo, da zavaruje
svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb.

b) Obveznost obveščanja

34. člen
(obveznost obveščanja)

(1) Delavec mora obveščati delodajalca o bistvenih oko-
liščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje
njegovih pogodbenih obveznosti.

(2) Delavec mora obveščati delodajalca o vsaki grozeči
nevarnosti za življenje ali zdravje ali za nastanek materialne
škode, ki jo zazna pri delu.

c) Prepoved škodljivega ravnanja

35. člen
(prepoved škodljivega ravnanja)

Delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na
naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali
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moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim intere-
som delodajalca.

č) Obveznost varovanja poslovne skrivnosti

36. člen
(varovanje poslovne skrivnosti)

(1) Delavec ne sme izkoriščati za svojo osebno upora-
bo ali izdati tretjemu delodajalčevih poslovnih skrivnosti, ki
jih kot take določi delodajalec, in ki so bile delavcu zaupane
ali s katerimi je bil seznanjen na drug način.

(2) Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za
katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje
zvedela nepooblaščena oseba. Delavec je odgovoren za
kršitev, če je vedel ali bi moral vedeti za tak značaj podatkov.

d) Prepoved konkurence

37. člen
(konkurenčna prepoved – zakonska prepoved

konkurenčne dejavnosti)
(1) Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme

brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun oprav-
ljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejan-
sko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za
delodajalca konkurenco.

(2) Delodajalec lahko zahteva povrnitev škode, nastale
z delavčevim ravnanjem, v roku treh mesecev od dneva, ko
je zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v
roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla.

38. člen
(konkurenčna klavzula – pogodbena prepoved

konkurenčne dejavnosti)
(1) Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom

pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in po-
slovne zveze, lahko delavec in delodajalec v pogodbi o
zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne de-
javnosti po prenehanju delovnega razmerja (v nadaljnjem
besedilu: konkurenčna klavzula).

(2) Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za
obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le v
primerih, ko delavcu preneha pogodba o zaposlitvi po nje-
govi volji ali krivdi.

(3) Konkurenčna klavzula mora biti določena z razum-
nimi časovnimi omejitvami prepovedi konkuriranja in ne sme
izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca.

(4) Če konkurenčna klavzula ni izražena v pisni obliki,
se šteje, da ni dogovorjena.

39. člen
(nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule)
(1) Če spoštovanje konkurenčne klavzule po drugem

odstavku prejšnjega člena onemogoča pridobitev zaslužka,
primerljivega delavčevi prejšnji plači, mu mora delodajalec
za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati de-
narno nadomestilo.

(2) Denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne
klavzule se mora določiti s pogodbo o zaposlitvi in znaša
mesečno najmanj tretjino povprečne mesečne plače delav-
ca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o
zaposlitvi.

(3) Če se denarno nadomestilo za spoštovanje konku-
renčne klavzule ne določi s pogodbo o zaposlitvi, konkuren-
čna klavzula ne velja.

40. člen
(prenehanje konkurenčne klavzule)

(1) Delodajalec in delavec se lahko sporazumno dogo-
vorita o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule.

(2) Če delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, ker je
delodajalec huje kršil določila pogodbe o zaposlitvi, konku-
renčna klavzula preneha veljati, če delavec v roku enega
meseca od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi prejšnje-
mu delodajalcu pisno izjavi, da ni vezan s konkurenčno
klavzulo.

2. Obveznosti delodajalca

a) Obveznost zagotavljanja dela

41. člen
(zagotavljanje dela)

(1) Delodajalec mora delavcu zagotavljati delo, za kate-
rega sta se stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi.

(2) Če ni drugače dogovorjeno, mora delodajalec de-
lavcu zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da
lahko nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti, in mu omogo-
čiti prost dostop do poslovnih prostorov.

b) Obveznost plačila

42. člen
(obveznost plačila)

Delodajalec mora delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za
opravljanje dela v skladu z določbami 126. do 130., 133.
do 135. in 137. člena tega zakona.

c) Obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer

43. člen
(varne delovne razmere)

Delodajalec mora zagotavljati pogoje za varnost in zdra-
vje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in
zdravju pri delu.

d) Obveznost varovanja delavčeve osebnosti

44. člen
(splošno)

Delodajalec mora varovati in spoštovati delavčevo ose-
bnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost.

45. člen
(varovanje dostojanstva delavca pri delu)

(1) Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno
okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen neželje-
nemu ravnanju spolne narave, ki vključuje neželjeno fizično,
verbalno ali neverbalno ravnanje ali drugemu na spolu teme-
lječem vedenju, ki ustvarja zastrašujoče, sovražne ali poni-
žujoče delovne odnose in okolje ter žali dostojanstvo mo-
ških in žensk pri delu, s strani delodajalca, predpostavljenih
ali sodelavcev.

(2) Odklonitev ravnanj iz prejšnjega odstavka s strani
prizadetega delavca ne sme biti razlog za diskriminacijo pri
zaposlovanju in delu.

(3) Če delavec v primeru spora navaja dejstva, ki opra-
vičujejo domnevo, da je delodajalec ravnal v nasprotju s
prejšnjima odstavkoma, je dokazno breme na strani deloda-
jalca.
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46. člen
(varstvo delavčevih osebnih podatkov)

(1) Osebni podatki delavcev se lahko zbirajo, obdeluje-
jo, uporabljajo in dostavljajo tretjim osebam samo, če je to
določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno
zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega ra-
zmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.

(2) Osebne podatke delavcev lahko zbira, obdeluje,
uporablja in dostavlja tretjim osebam samo delodajalec ali
delavec, ki ga delodajalec za to posebej pooblasti.

(3) Osebni podatki delavcev, za zbiranje katerih ne ob-
stoji več zakonska podlaga, se morajo takoj zbrisati in pre-
nehati uporabljati.

(4) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi za
osebne podatke kandidatov.

8. SPREMEMBA ALI SKLENITEV NOVE POGODBE
O ZAPOSLITVI ZARADI SPREMENJENIH OKOLIŠČIN

47. člen
(splošno)

(1) Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove
pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga katerakoli stranka.

(2) Če se spremenijo pogoji iz tretje, pete in šeste
alinee prvega odstavka 29. člena ter v primerih iz 90. člena
tega zakona, se sklene nova pogodba o zaposlitvi.

(3) Pogodba se spremeni oziroma nova pogodba velja,
če na to pristane tudi nasprotna stranka.

48. člen
(sprememba pogodbe v primerih odpovedi s strani

delodajalca)
Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz razlo-

gov iz prvega odstavka 88. člena tega zakona in obstajajo
pogoji za nadaljevanje dela delavca pod spremenjenimi po-
goji ali na drugem delu, se nova pogodba o zaposlitvi sklene
v skladu z določbami 90. člena tega zakona.

49. člen
(vpliv spremenjenega zakona, kolektivne pogodbe ali
splošnega akta na spremembo pogodbe o zaposlitvi)

Ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe
ali splošnega akta delodajalca, delavec ohrani vse tiste pra-
vice, ki so ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi.

50. člen
(oblika spremembe pogodbe)

Določba 15. člena tega zakona se uporablja tudi v
primeru spremembe pogodbe o zaposlitvi ali sklenitve nove
pogodbe o zaposlitvi.

9. SUSPENZ POGODBE

51. člen
(suspenz pogodbe o zaposlitvi)

(1) V primerih, ko delavec zaradi prestajanja zaporne
kazni ali izrečenega vzgojnega, varnostnega ali varstvenega
ukrepa, zaradi katerega ne more opravljati dela šest mese-
cev ali manj, zaradi služenja vojaškega roka ali opravljanja
nadomestne civilne službe oziroma usposabljanja za oprav-
ljanje nalog v rezervni sestavi policije, pripora in v drugih
primerih, ki jih določa zakon, začasno preneha opravljati
delo, pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodaja-
lec ne sme odpovedati, razen če so podani razlogi za izre-

dno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje delo-
dajalca (suspenz pogodbe o zaposlitvi).

(2) Med suspenzom pogodbe o zaposlitvi mirujejo po-
godbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega ra-
zmerja, ki so neposredno vezane na opravljanje dela.

(3) Delavec se ima pravico in dolžnost vrniti na delo
najkasneje v roku petih dni po prenehanju razlogov za su-
spenz pogodbe. S tem dnem preneha suspenz pogodbe.
Če se delavec v predpisanem roku neupravičeno ne vrne na
delo in mu je izrečena izredna odpoved v skladu s peto
alineo 111. člena tega zakona, traja suspenz pogodbe do
začetka učinkovanja izredne odpovedi.

10. POSEBNOSTI POGODB O ZAPOSLITVI

1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas

52. člen
(pogodba o zaposlitvi za določen čas)

(1) Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen
čas, če gre za:

– izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
– nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
– začasno povečan obseg dela,
– zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima

delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebne-
ga delovnega dovoljenja,

– poslovodne osebe,
– opravljanje sezonskega dela,
– delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen

čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjeva-
nja za delo, oziroma izobraževanja,

– zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditve-
nem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pri-
stojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij
po posebnem zakonu,

– opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe ak-
tivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,

– pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organi-
zirano,

– delo, potrebno v času uvajanja novih programov,
nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav
delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,

– voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge de-
lavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v
lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zborni-
cah, društvih in njihovih zvezah,

– druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektiv-
na pogodba na ravni dejavnosti.

(2) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko
določi, da manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zapo-
slitvi za določen čas, ne glede na omejitve iz prejšnjega
odstavka.

53. člen
(omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas)

(1) Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je
potreben, da se delo v primerih, navedenih v prvem odstav-
ku prejšnjega člena, opravi.

(2) Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih
pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za
isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve
leti, razen v primerih, ki jih določa zakon, ter v primerih iz
druge, četrte, pete in dvanajste alinee prvega odstavka prej-
šnjega člena.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek, je v primerih iz de-
sete alinee prvega odstavka prejšnjega člena s kolektivno
pogodbo na ravni dejavnosti lahko določeno drugače.

(4) Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekini-
tve neprekinjenega dveletnega obdobja iz drugega odstavka
tega člena.

54. člen
(posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za

določen čas)
Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v

nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane
delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil
pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogod-
bo o zaposlitvi za nedoločen čas.

55. člen
(obveznosti pogodbenih strank)

V času trajanja delovnega razmerja za določen čas
imata pogodbeni stranki enake pravice in obveznosti kot v
delovnem razmerju za nedoločen čas, če s tem zakonom ni
določeno drugače.

56. člen
(preračun delovnega časa)

(1) Delavcu, ki po pogodbi o zaposlitvi za določen čas
opravlja sezonska dela oziroma delo v neenakomerni razpo-
reditvi delovnega časa brez presledka najmanj tri mesece v
letu in pri tem opravi več ur, kot je določeno za delo s polnim
delovnim časom, se na njegovo zahtevo ure preračunajo v
delovne dni s polnim delovnim časom.

(2) Po prejšnjem odstavku izračunani delovni dnevi se
štejejo v delavčevo delovno dobo, tako kot če bi jih prebil na
delu. Pri tem skupna delovna doba v koledarskem letu ne
sme presegati 12 mesecev.

2. Pogodba o zaposlitvi med delavcem
in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja

dela delavcev drugemu uporabniku

57. člen
(splošno)

(1) Delodajalec, ki lahko v skladu s predpisi o zaposlo-
vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti na podlagi
pogodbe o koncesiji opravlja dejavnost zagotavljanja dela
delavcev drugemu delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: upo-
rabniku), sklene s temi delavci pogodbo o zaposlitvi.

(2) Delodajalec iz prejšnjega odstavka ne sme napotiti
delavcev na delo k drugemu uporabniku:

– v primerih, ko bi šlo za nadomeščanje pri uporabniku
zaposlenih delavcev, ki stavkajo,

– v primerih, ko je uporabnik v predhodnem obdobju
12 mesecev odpovedal pogodbe o zaposlitvi večjemu števi-
lu pri njem zaposlenih delavcev,

– v primerih, ko gre za delovna mesta, pri katerih iz
ocene tveganja uporabnika izhaja, da so delavci, ki opravlja-
jo delo na teh delovnih mestih, izpostavljeni nevarnostim in
tveganjem, zaradi katerih se določajo ukrepi zmanjševanja
oziroma omejevanja časovne izpostavljenosti, ter

– v drugih primerih, ki se lahko določijo s kolektivno
pogodbo na ravni dejavnosti.

(3) Uporabnik mora pred sklenitvijo dogovora iz
61. člena tega zakona delodajalca seznaniti z obstojem
okoliščin iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka.

58. člen
(zaposlitev za nedoločen ali določen čas)

(1) Pogodba o zaposlitvi po prejšnjem členu se sklene
za nedoločen ali določen čas.

(2) Predčasno prenehanje potrebe po delu delavca pri
uporabniku v posameznem primeru ne sme biti razlog za
prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

59. člen
(časovna omejitev opravljanja dela pri uporabniku)
Delodajalec ne sme zagotavljati dela delavca uporabni-

ku neprekinjeno ali s prekinitvami do enega meseca dalj kot
eno leto, če gre ves čas za opravljanje istega dela z istim
delavcem.

60. člen
(posebnosti pogodbe o zaposlitvi)

(1) V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec
dogovorita, da bo delavec opravljal delo pri drugih uporabni-
kih, na kraju in v času, ki je določen z napotitvijo delavca na
delo k uporabniku.

(2) Delodajalec in delavec v pogodbi o zaposlitvi dolo-
čita, da bodo višina plače in nadomestila odvisni od dejan-
skega opravljanja dela pri uporabnikih, upoštevaje kolektiv-
ne pogodbe in splošne akte, ki zavezujejo posameznega
uporabnika.

(3) Delodajalec in delavec se v pogodbi o zaposlitvi
dogovorita tudi o višini nadomestila plače za čas predčasne-
ga prenehanja dela pri uporabniku, oziroma za čas, ko delo-
dajalec delavcu ne zagotavlja dela pri uporabniku, ki ne
more biti nižje od 70% minimalne plače.

61. člen
(dogovor med uporabnikom in delodajalcem, napotitev

delavca)
(1) Uporabnik mora pred začetkom dela delavca obve-

stiti delodajalca o vseh pogojih za opravljanje dela, ki jih
mora izpolnjevati delavec, in mu predložiti oceno tveganja za
nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.

(2) Delodajalec in uporabnik pred začetkom dela de-
lavca pri uporabniku skleneta pisni dogovor, v katerem po-
drobneje določita medsebojne pravice in obveznosti ter pra-
vice in obveznosti delavca in uporabnika.

(3) V skladu z dogovorom med delodajalcem in upora-
bnikom mora biti delavec z napotitvijo na delo k uporabniku
pisno obveščen o pogojih dela pri uporabniku in pravicah
ter obveznostih, ki so neposredno vezane na opravljanje
dela.

62. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti uporabnika in delavca)

(1) Delavec mora opravljati delo po navodilih uporabni-
ka.

(2) Uporabnik in delavec morata v času opravljanja dela
delavca pri uporabniku upoštevati določbe tega zakona,
kolektivnih pogodb, ki zavezujejo uporabnika, oziroma splo-
šnih aktov uporabnika, glede tistih pravic in obveznosti, ki
so neposredno vezane na opravljanje dela.

(3) Če uporabnik krši obveznosti po prejšnjem odstav-
ku, ima delavec pravico odkloniti opravljanje dela.

(4) Če delavec krši obveznosti po prvem odstavku tega
člena, so te kršitve možen razlog za ugotavljanje disciplin-
ske odgovornosti oziroma za odpoved pogodbe o zaposlitvi
pri delodajalcu.

(5) Letni dopust izrablja delavec v skladu z dogovorom
med delodajalcem in uporabnikom.
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3. Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja
javnih del

63. člen
(opravljanje javnih del)

(1) Brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela,
sklene pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem – izvajalcem
javnih del.

(2) Pogodba o zaposlitvi se sklene upoštevaje poseb-
nosti, določene z zakonom, ki ureja zaposlovanje in zavaro-
vanje za primer brezposelnosti.

4. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

64. člen
(krajši delovni čas)

(1) Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni
čas, krajši od polnega delovnega časa.

(2) Za krajši delovni čas se šteje čas, ki je krajši od
polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu.

(3) Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši
delovni čas, ima pogodbene in druge pravice in obveznosti
iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas
in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil de-
lovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa druga-
če.

(4) Delavec ima pravico do letnega dopusta v minimal-
nem trajanju v skladu s 159. členom tega zakona.

(5) Delavec ima pravico do sodelovanja pri upravljanju
v skladu s posebnim zakonom.

(6) Če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače dogovorjeno,
delodajalec delavcu, ki dela krajši delovni čas, ne sme nalo-
žiti dela preko dogovorjenega delovnega časa, razen v pri-
merih iz 144. člena tega zakona.

65. člen
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas z več

delodajalci)
(1) Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši

delovni čas z več delodajalci in tako doseže poln delovni
čas, določen z zakonom.

(2) Delavec se mora sporazumeti z delodajalci o delov-
nem času, o načinu izrabe letnega dopusta in o drugih
odsotnostih z dela.

(3) Delodajalci, pri katerih je delavec zaposlen s kraj-
šim delovnim časom, so dolžni delavcu zagotoviti sočasno
izrabo letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, razen če
bi jim to povzročilo škodo.

(4) Obveznosti delodajalca in delavca iz drugega od-
stavka tega člena so sestavina pogodbe o zaposlitvi s kraj-
šim delovnim časom.

66. člen
(krajši delovni čas v posebnih primerih)

(1) Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpi-
si o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o
zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopu-
stu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal
polni delovni čas.

(2) Delavec iz prejšnjega odstavka, ki dela krajši delov-
ni čas, ima pravico do plačila za delo po dejanski delovni
obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega
razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas, če s tem
zakonom ni drugače določeno.

5. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

67. člen
(splošno)

(1) Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec
opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so
izven delovnih prostorov delodajalca.

(2) S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec
lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki
sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje
dejavnosti delodajalca.

(3) Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju
dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti in-
špekcijo za delo.

68. člen
(pravice, obveznosti in pogoji)

Pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave
dela na domu, se uredijo med delodajalcem in delavcem s
pogodbo o zaposlitvi.

69. člen
(obveznosti delodajalca)

(1) Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo
svojih sredstev pri delu na domu. Višino nadomestila določi-
ta delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi.

(2) Delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje dela
na domu.

70. člen
(prepoved dela na domu)

Inšpektor za delo delodajalcu prepove organiziranje ali
opravljanje dela na domu, če je delo na domu škodljivo
oziroma če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za de-
lavce, ki delajo na domu, ali za življenjsko in delovno okolje,
kjer se delo opravlja, ter v primerih, ko gre za dela, ki se v
skladu s 71. členom tega zakona ne smejo opravljati kot
delo na domu.

71. člen
(dela, ki se ne morejo opravljati na domu)

Zakon ali drug predpis lahko določi dela, ki se ne
smejo opravljati kot delo na domu.

6. Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami

72. člen
(splošno)

Če poslovodne osebe sklepajo pogodbo o zaposlitvi,
lahko v pogodbi o zaposlitvi stranki drugače uredita pravice,
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s:

– pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen
čas,

– delovnim časom,
– zagotavljanjem odmorov in počitkov,
– plačilom za delo,
– disciplinsko odgovornostjo,
– prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

11. SPREMEMBA DELODAJALCA

73. člen
(sprememba delodajalca)

(1) Če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela
podjetja, izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa,
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pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali
zaradi združitve ali delitve do spremembe delodajalca, prei-
dejo pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih
razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajal-
cu prenosniku, na delodajalca prevzemnika.

(2) Pravice in obveznosti iz kolektivne pogodbe, ki je
zavezovala delodajalca prenosnika, mora delodajalec pre-
vzemnik v primeru iz prejšnjega odstavka zagotavljati delav-
cem najmanj eno leto, razen če kolektivna pogodba prene-
ha veljati pred potekom enega leta ali če je pred potekom
enega leta sklenjena nova kolektivna pogodba.

(3) Če se pri delodajalcu prevzemniku iz objektivnih
razlogov poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi in dela-
vec zato odpove pogodbo o zaposlitvi, ima delavec enake
pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec iz
poslovnih razlogov. Pri določanju odpovednega roka in pra-
vice do odpravnine se upošteva delovna doba delavca pri
obeh delodajalcih.

(4) Delodajalec prenosnik skupaj z delodajalcem pre-
vzemnikom odškodninsko odgovarja za terjatve delavcev,
nastale do datuma prenosa, ter za terjatve, nastale zaradi
odpovedi po prejšnjem odstavku.

(5) Če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje
dela pri delodajalcu prevzemniku, mu lahko delodajalec pre-
nosnik izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.

(6) Če delodajalec prenosnik začasno prenese na pod-
lagi pravnega posla podjetje na delodajalca prevzemnika,
po prenehanju veljavnosti tega pravnega posla preidejo po-
godbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij
delavcev ponovno na delodajalca prenosnika oziroma na
delodajalca – novega prevzemnika.

74. člen
(obveščanje in posvetovanje s sindikati)

(1) Delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik
morata najmanj 30 dni pred prenosom obvestiti sindikate pri
delodajalcu o:

– datumu ali predlaganemu datumu prenosa,
– o razlogih za prenos,
– pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah preno-

sa za delavce ter
– o predvidenih ukrepih za delavce.
(2) Delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik

se morata z namenom, da se doseže sporazum, najmanj 15
dni pred prenosom s sindikati iz prejšnjega odstavka posve-
tovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah preno-
sa in o predvidenih ukrepih za delavce.

(3) Če ni sindikata pri delodajalcu, morajo biti delavci,
ki jih prenos zadeva, neposredno obveščeni v roku in o
okoliščinah prenosa, v skladu s prvim odstavkom tega
člena.

12. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI

75. člen
(načini prenehanja)

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe,
– s sporazumno razveljavitvijo,
– z redno ali izredno odpovedjo,
– s sodbo sodišča,
– po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.

76. člen
(vrnitev dokumentov in izdaja potrdila)

(1) Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, je delodajalec
na zahtevo delavca dolžan vrniti delavcu vse njegove doku-
mente ter mu izdati tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je oprav-
ljal.

(2) Delodajalec ne sme v potrdilu navesti ničesar, kar
bi delavcu otežilo sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi.

1. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas

77. člen
(splošno)

(1) Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas,
preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za
katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo
opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila
sklenjena.

(2) Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas,
lahko preneha, če se pred potekom časa po prejšnjem
odstavku o tem sporazumeta pogodbeni stranki ali če nasto-
pijo drugi razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v skla-
du z določbami tega zakona.

2. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi smrti
delavca oziroma delodajalca – fizične osebe

78. člen
(splošno)

(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s smrtjo delav-
ca.

(2) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s smrtjo delo-
dajalca – fizične osebe, razen v primeru, če z zapustnikovo
dejavnostjo nepretrgoma nadaljuje njegov naslednik.

3. Sporazumna razveljavitev

79. člen
(splošno)

(1) Pogodbo o zaposlitvi lahko stranki kadarkoli razve-
ljavita s pisnim sporazumom, ki mora vsebovati določbo o
posledicah, ki nastanejo delavcu zaradi sporazumne razve-
ljavitve pri uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za pri-
mer brezposelnosti.

(2) Sporazum, ki ni sklenjen v pisni obliki, je nevelja-
ven.

4. Odpoved pogodbe o zaposlitvi

A) Splošno

80. člen
(splošno)

(1) Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o za-
poslitvi z odpovednim rokom – redna odpoved.

(2) V primerih, določenih v zakonu, lahko pogodbeni
stranki odpovesta pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega
roka – izredna odpoved.

(3) Vsaka stranka lahko odpove pogodbo o zaposlitvi le
v celoti.

81. člen
(dopustnost odpovedi)

(1) Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi
brez obrazložitve.
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(2) Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zapo-
slitvi, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved.

(3) Delavec in delodajalec lahko izredno odpovesta po-
godbo o zaposlitvi v primerih oziroma iz razlogov, določenih
z zakonom.

(4) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz
razlogov iz 6. člena tega zakona je neveljavna.

(5) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s
strani delavca, podana zaradi grožnje ali prevare s strani
delodajalca ali v zmoti delavca, je neveljavna.

82. člen
(dokazno breme)

(1) Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi deloda-
jalec, je dolžan dokazati utemeljen razlog odpovedi.

(2) Utemeljen razlog, ki opravičuje izredno odpoved, je
dolžna dokazati tista stranka, ki izredno odpoveduje pogod-
bo o zaposlitvi.

83. člen
(postopek pred odpovedjo s strani delodajalca)

(1) Pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz kriv-
dnega razloga mora delodajalec pisno opozoriti delavca na
izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi v primeru po-
novitve kršitve.

(2) Pred redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali
krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi, mora delodajalec delavcu omogočiti zagovor, smi-
selno upoštevaje prvi in drugi odstavek 177. člena tega
zakona, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo
od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omo-
goči, oziroma če delavec to izrecno odkloni ali če se neo-
pravičeno ne odzove povabilu na zagovor.

(3) O nameravani redni odpovedi iz poslovnega razloga
mora delodajalec pisno obvestiti delavca.

84. člen
(vloga sindikata)

(1) Če delavec tako zahteva, mora delodajalec o name-
ravani redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno
obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi po-
stopka.

(2) Sindikat iz prejšnjega odstavka lahko poda svoje
mnenje v roku osmih dni. Če svojega mnenja v navedenem
roku ne poda, se šteje, da odpovedi ne nasprotuje.

(3) Sindikat iz prvega odstavka tega člena lahko naspro-
tuje odpovedi, če meni, da zanjo ni utemeljenih razlogov ali
da postopek ni bil izveden skladno s tem zakonom. Svoje
nasprotovanje mora pisno obrazložiti.

85. člen
(nasprotovanje odpovedi)

(1) Če sindikat iz prejšnjega člena nasprotuje redni
odpovedi iz razloga nesposobnosti ali iz krivdnega razloga
ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in delavec pri
delodajalcu zahteva zadržanje učinkovanja prenehanja po-
godbe o zaposlitvi zaradi odpovedi, prenehanje pogodbe o
zaposlitvi ne učinkuje do poteka roka za arbitražno oziroma
sodno varstvo.

(2) Če se delavec in delodajalec sporazumeta o reše-
vanju spora pred arbitražo, se zadržanje učinkovanja prene-
hanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi podaljša do
izvršljive arbitražne odločitve.

(3) Če delavec v sodnem postopku uveljavlja nezakoni-
tost odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primerih iz prvega
odstavka tega člena in najkasneje ob vložitvi tožbe predlaga

sodišču izdajo začasne odredbe, se zadržanje učinkovanja
prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi podaljša
do odločitve sodišča o predlogu za izdajo začasne odredbe.

(4) Delodajalec lahko v času zadržanja učinkovanja pre-
nehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi do izvršljive
arbitražne odločitve oziroma do odločitve sodišča o predlo-
gu za izdajo začasne odredbe prepove delavcu opravljati
delo, vendar mu mora v tem času zagotavljati nadomestilo
plače v višini polovice povprečne delavčeve plače v zadnjih
treh mesecih pred odpovedjo.

86. člen
(oblika in vsebina odpovedi)

(1) Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
morata biti izraženi v pisni obliki.

(2) Delodajalec mora navesti odpovedni razlog in ga
pisno obrazložiti ter opozoriti delavca na pravno varstvo in na
njegove pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposel-
nosti.

87. člen
(vročitev odpovedi)

(1) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
mora biti vročena pogodbeni stranki, ki se ji odpoveduje
pogodbo o zaposlitvi.

(2) Redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi
mora delodajalec delavcu vročiti osebno praviloma v prosto-
rih delodajalca oziroma na naslovu prebivališča, s katerega
delavec dnevno prihaja na delo.

(3) Redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi
vroča delodajalec delavcu po pravilih pravdnega postopka,
razen če delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v
Republiki Sloveniji. V tem primeru se odpoved pogodbe o
zaposlitvi objavi na oglasnem mestu na sedežu delodajalca.
Po preteku osmih dni se šteje vročitev za opravljeno.

(4) Redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi
vroča delavec delodajalcu po pravilih pravdnega postopka.

B) Redna odpoved

a) Odpovedni razlogi

88. člen
(razlogi za redno odpoved)

(1) Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi
delavcu s strani delodajalca so:

– prenehanje potreb po opravljanju določenega dela,
pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, or-
ganizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov
na strani delodajalca (v nadaljnjem besedilu: poslovni raz-
log), ali

– nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker
delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitet-
no, ali neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določe-
nih z zakoni in izvršilnimi predpisi, izdanimi na podlagi zako-
na, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more
izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega
razmerja (v nadaljnjem besedilu: razlog nesposobnosti),

– kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti
iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: krivdni raz-
log).

(2) Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o za-
poslitvi le, če so razlogi iz prejšnjega odstavka resni in
utemeljeni ter onemogočajo nadaljevanje delovnega razmer-
ja med delavcem in delodajalcem.

(3) Delodajalec mora v primeru odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga
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preveriti, ali je možno zaposliti delavca pod spremenjenimi
pogoji ali na drugih delih oziroma ali ga je mogoče dokvalifi-
cirati za delo, ki ga opravlja, oziroma prekvalificirati za drugo
delo. Če ta možnost obstaja, mora delodajalec delavcu po-
nuditi sklenitev nove pogodbe. Če delavec ne sprejme po-
nudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za
ustrezno delo in za nedoločen čas ter mu preneha delovno
razmerje, nima pravice do odpravnine po 109. členu tega
zakona.

(4) Delodajalec mora ravnati v skladu s prejšnjim od-
stavkom le v primeru, če pogodba o zaposlitvi, ki se odpove-
duje, traja več kot šest mesecev. Obveznost iz prejšnjega
odstavka ne velja za manjše delodajalce.

(5) Delodajalec mora podati odpoved najkasneje v 30
dneh od seznanitve z razlogi za redno odpoved in najkasne-
je v šestih mesecih od nastanka razloga. V primeru krivdne-
ga razloga na strani delavca, ki ima vse znake kaznivega
dejanja, delodajalec lahko poda odpoved pogodbe o zapo-
slitvi v 30 dneh, odkar se je izvedelo za kršitev pogodbe ali
druge obveznosti iz delovnega razmerja in za storilca ves
čas, ko je možen kazenski pregon.

(6) V primeru odpovedi iz krivdnega razloga na strani
delavca, ki ima vse znake kaznivega dejanja, lahko delodaja-
lec za čas trajanja postopka delavcu prepove opravljati delo.
V času prepovedi opravljanja dela ima delavec pravico do
nadomestila plače v višini polovice njegove povprečne pla-
če v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi.

89. člen
(neutemeljeni odpovedni razlogi)

Kot neutemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o
zaposlitvi se štejejo:

– začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo
zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov po
predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z dela
zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o staršev-
stvu;

– vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper deloda-
jalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obvez-
nosti iz delovnega razmerja pred arbitražnimi, sodnimi ali
upravnimi organi;

– članstvo v sindikatu;
– udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega

časa;
– udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim ča-

som v dogovoru z delodajalcem;
– udeležba v stavki, organizirani v skladu z zakonom in

stavkovnimi pravili;
– kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in

sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije;
– rasa, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski

stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično
prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo.

90. člen
(odpoved s ponudbo nove pogodbe)

(1) Kadar delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi in
delavcu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposli-
tvi v skladu s tretjim odstavkom 88. člena tega zakona, se
uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na redno
odpoved pogodbe o zaposlitvi.

(2) Delavec se mora izjasniti o sklenitvi nove pogodbe
o zaposlitvi v roku 30 dni od prejema pisne ponudbe.

(3) Če delavec v primerih iz prejšnjega odstavka sprej-
me ponudbo delodajalca za ustrezno zaposlitev za nedolo-
čen čas, nima pravice do odpravnine, obdrži pa pravico
izpodbijati pred pristojnim sodiščem utemeljenost odpo-

vednega razloga. Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za ka-
tero se zahteva enaka vrsta in stopnja izobrazbe, kot se je
zahtevala za opravljanje dela na prejšnjem delovnem me-
stu, za katero je imel delavec sklenjeno pogodbo o zapo-
slitvi.

(4) V primeru neustreznosti nove zaposlitve po prej-
šnjem odstavku, ima delavec pravico do sorazmernega dela
odpravnine v višini, ki jo dogovori z delodajalcem.

b) Odpovedni roki

91. člen
(odpovedni roki)

Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o
zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpove-
dnem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki
upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, dolo-
čen s tem zakonom, razen če je za manjše delodajalce s
kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti drugače dogovorje-
no.

92. člen
(minimalni odpovedni roki)

(1) Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, je
odpovedni rok 30 dni. S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno
pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar
ne daljši kot 150 dni.

(2) Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec
zaradi poslovnih razlogov, je minimalni odpovedni rok:

– 30 dni, če ima delavec manj kot pet let delovne dobe
pri delodajalcu,

– 45 dni, če ima delavec najmanj pet let delovne dobe
pri delodajalcu,

– 75 dni, če ima delavec najmanj 15 let delovne dobe
pri delodajalcu,

– 150 dni, če ima delavec najmanj 25 let delovne
dobe pri delodajalcu.

(3) Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec
zaradi razloga nesposobnosti, je minimalni odpovedni rok:

– 30 dni, če ima delavec manj kot pet let delovne dobe
pri delodajalcu,

– 45 dni, če ima delavec najmanj pet let delovne dobe
pri delodajalcu,

– 60 dni, če ima delavec najmanj 15 let delovne dobe
pri delodajalcu,

– 120 dni, če ima delavec najmanj 25 let delovne
dobe pri delodajalcu.

(4) Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec
zaradi krivdnih razlogov na strani delavca, je minimalni od-
povedni rok 30 dni.

(5) Za delovno dobo pri delodajalcu se šteje tudi delov-
na doba pri njegovih pravnih prednikih.

93. člen
(tek odpovednega roka)

Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi
odpovedi.

94. člen
(odškodnina namesto odpovednega roka)

(1) Delodajalec in delavec se lahko dogovorita za od-
škodnino namesto odpovednega roka.

(2) Dogovor iz prejšnjega odstavka mora biti v pisni
obliki.
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95. člen
(pravice in obveznosti strank v času odpovednega roka)

Če odpove pogodbo o zaposlitvi delodajalec, ima dela-
vec v času odpovednega roka pravico do odsotnosti z dela
zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila pla-
če v trajanju najmanj dve uri na teden.

c) Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih
razlogov

96. člen
(večje število delavcev)

(1) Delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih raz-
logov postalo nepotrebno delo v obdobju 30 dni:

– najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje več
kot 20 in manj kot 100 delavcev,

– najmanj 10% delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje
najmanj 100, vendar manj kot 300 delavcev,

– najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje
300 ali več delavcev,

je dolžan izdelati program razreševanja presežnih de-
lavcev.

(2) Program iz prejšnjega odstavka je dolžan pripraviti
tudi delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov
v obdobju treh mesecev postalo nepotrebno delo 20 ali več
delavcev.

97. člen
(obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikatom)

(1) Delodajalec mora o razlogih za prenehanje potreb
po delu delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih
delavcev, o predvidenih kategorijah presežnih delavcev, o
predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu
delavcev ter o predlaganih kriterijih za določitev presežnih
delavcev pisno čimprej obvestiti sindikate pri delodajalcu.

(2) Delodajalec se mora predhodno, z namenom, da
doseže sporazum, posvetovati s sindikati, določenimi v prej-
šnjem odstavku, o predlaganih kriterijih za določitev presež-
nih delavcev, pri pripravi programa razreševanja presežnih
delavcev pa o možnih načinih za preprečitev in omejitev
števila odpovedi ter o možnih ukrepih za preprečitev in omili-
tev škodljivih posledic.

(3) Kopijo pisnega obvestila iz prvega odstavka tega
člena mora delodajalec poslati zavodu za zaposlovanje.

98. člen
(obveznost obveščanja zavoda za zaposlovanje)

(1) O postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu
večjega števila delavcev, o opravljenem posvetovanju po
prejšnjem členu, o razlogih za prenehanje potreb po delu
delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o
predvidenih kategorijah presežnih delavcev ter o predvide-
nem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu, mora
delodajalec pisno obvestiti zavod za zaposlovanje.

(2) Kopijo pisnega obvestila iz prejšnjega odstavka mo-
ra delodajalec poslati sindikatom iz prvega odstavka prej-
šnjega člena.

(3) Delodajalec lahko odpove pogodbe o zaposlitvi pre-
sežnim delavcem, upoštevaje sprejeti program razreševanja
presežnih delavcev, vendar ne pred potekom 30-dnevnega
roka od izpolnitve obveznosti iz prvega odstavka tega člena.

99. člen
(program razreševanja presežnih delavcev)

(1) Program razreševanja presežnih delavcev mora vse-
bovati:

– razloge za prenehanje potreb po delu delavcev;
– ukrepe za preprečitev ali kar največjo omejitev pre-

nehanja delovnega razmerja delavcev, pri čemer mora delo-
dajalec preveriti možnosti nadaljevanja zaposlitve pod spre-
menjenimi pogoji;

– seznam presežnih delavcev;
– ukrepe in kriterije za izbiro ukrepov za omilitev škod-

ljivih posledic prenehanja delovnega razmerja, kot so: po-
nudba zaposlitve pri drugem delodajalcu, zagotovitev denar-
ne pomoči, zagotovitev pomoči za začetek samostojne de-
javnosti, dokup zavarovalne dobe.

(2) Program razreševanja presežnih delavcev mora biti
finančno ovrednoten.

100. člen
(kriteriji za določitev presežnih delavcev)

(1) Pri določanju kriterijev za določitev presežnih delav-
cev se upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:

– strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost
za delo in potrebna dodatna znanja in zmožnosti,

– delovne izkušnje,
– delovna uspešnost,
– delovna doba,
– zdravstveno stanje,
– socialno stanje delavca in
– da gre za starša treh ali več mladoletnih otrok ali za

edinega hranitelja družine z mladoletnimi otroki.
(2) Pri določitvi delavcev, katerih delo postane nepo-

trebno, imajo ob enakih kriterijih prednost pri ohranitvi zapo-
slitve tisti delavci s slabšim socialnim položajem.

(3) Začasna odsotnost delavca z dela zaradi bolezni ali
poškodbe, nege družinskega člana ali težje prizadetega in-
valida, starševskega dopusta ter nosečnost, ne sme biti
kriterij za določanje presežnih delavcev.

101. člen
(sodelovanje in vloga zavoda za zaposlovanje)

(1) Delodajalec je dolžan obravnavati in upoštevati mo-
rebitne predloge zavoda za zaposlovanje o možnih ukrepih
za preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja delovne-
ga razmerja delavcev in ukrepih za omilitev škodljivih posle-
dic prenehanja delovnega razmerja.

(2) Na zahtevo zavoda za zaposlovanje delodajalec ne
sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavcem pred pote-
kom 60-dnevnega roka od izpolnitve obveznosti iz prvega
odstavka 98. člena tega zakona.

102. člen
(prednostna pravica do zaposlitve)

Če delodajalec v roku enega leta zaposluje nove delav-
ce, imajo delavci, ki jim je bila odpovedana pogodba o
zaposlitvi iz poslovnih razlogov, prednostno pravico do za-
poslitve, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dela.

d) Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka
postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne

poravnave

103. člen
(stečaj, sodna likvidacija)

(1) V stečajnem postopku ali postopku likvidacije, ki jo
izvede sodišče, lahko stečajni oziroma likvidacijski upravitelj
s 15-dnevnim odpovednim rokom odpove pogodbe o zapo-
slitvi zaposlenim delavcem, katerih delo je zaradi začetka
stečajnega postopka oziroma likvidacije pri delodajalcu po-
stalo nepotrebno.
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(2) Stečajni oziroma likvidacijski upravitelj mora pred
odpovedjo pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev
izpolniti obveznosti iz prvega in tretjega odstavka 97. člena
tega zakona in se s sindikati, določenimi v prvem odstavku
97. člena tega zakona, posvetovati o možnih načinih za
preprečitev in omejitev števila odpovedi in o možnih ukrepih
za preprečitev in omilitev škodljivih posledic.

104. člen
(prodaja dolžnika v stečaju)

Če se v stečajnem postopku proda dolžnik kot pravna
oseba, imajo delavci, ki so jim bile v stečajnem postopku
odpovedane pogodbe o zaposlitvi, prednostno pravico do
zaposlitve pri delodajalcu, če izpolnjujejo pogoje za oprav-
ljanje dela.

105. člen
(prisilna poravnava v stečaju)

Če je stečajni postopek ustavljen zaradi potrjene prisil-
ne poravnave v stečaju, imajo delavci, ki so jim bile v stečaj-
nem postopku odpovedane pogodbe o zaposlitvi, predno-
stno pravico do zaposlitve pri delodajalcu, če izpolnjujejo
pogoje za opravljanje dela.

106. člen
(prisilna poravnava)

(1) V primeru potrjene prisilne poravnave lahko upravi-
telj v prisilni poravnavi s 30-dnevnim odpovednim rokom
odpove pogodbe o zaposlitvi največ takšnemu številu delav-
cev, kot je določeno v programu o prenehanju delovnih
razmerij zaradi finančne reorganizacije.

(2) Upravitelj v prisilni poravnavi mora pred odpovedjo
pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev izpolniti obvez-
nosti iz 97. člena tega zakona.

107. člen
(pravica do odpravnine)

Delavci, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi v
stečajnem postopku, postopku likvidacije, ki jo izvede sodi-
šče, ali v primeru potrjene prisilne poravnave, imajo pravico
do odpravnine po 109. členu tega zakona.

108. člen
(drugi primeri prenehanja delodajalca)

(1) V drugih primerih uvedbe postopkov za prenehanje
delodajalca lahko delodajalec v skladu z določbami tega
zakona o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlo-
gov redno odpove pogodbe o zaposlitvi zaposlenim delav-
cem s 30-dnevnim odpovednim rokom.

(2) Delodajalec lahko sam ali skupaj z drugimi deloda-
jalci oblikuje sklad, iz katerega se poplačajo terjatve iz 109.
člena tega zakona.

e) Odpravnina

109. člen
(odpravnina)

(1) Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz po-
slovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan izpla-
čati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je
povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo
prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred
odpovedjo.

(2) Delavcu pripada odpravnina v višini:
– 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela

pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno
leto do pet let;

– 1/4 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto
dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu od pet
do 15 let;

– 1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela
pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu nad 15 let.

(3) Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njego-
vih pravnih prednikih.

(4) Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika
osnove iz prvega odstavka tega člena, če v kolektivni po-
godbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače.

(5) V postopku prisilne poravnave se delavec in delo-
dajalec lahko pisno sporazumeta o načinu izplačila, obliki ali
zmanjšanju višine odpravnine po drugem odstavku tega čle-
na, če bi bil zaradi izplačila odpravnine ogrožen obstoj ve-
čjega števila delovnih mest pri delodajalcu.

C) Izredna odpoved

110. člen
(splošno)

(1) Delavec ali delodajalec lahko izredno odpovesta
pogodbo o zaposlitvi, če obstajajo razlogi, določeni s tem
zakonom in če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov
obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega
razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka
časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.

(2) Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora pogod-
bena stranka podati najkasneje v 15 dneh od seznanitve z
razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved, in najkasneje v
šestih mesecih od nastanka razloga. V primeru krivdnega
razloga na strani delavca ali delodajalca, ki ima vse znake
kaznivega dejanja, pogodbena stranka lahko odpove po-
godbo o zaposlitvi v 15 dneh, odkar se je izvedelo za kršitev
pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja in
storilca ves čas, ko je možen kazenski pregon.

a) Izredna odpoved delodajalca

111. člen
(razlogi na strani delavca)

(1) Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogod-
bo o zaposlitvi:

– če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz
delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega deja-
nja,

– če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje
krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja,

– če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano
opravljati določena dela v delovnem razmerju ali če mu je
izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep, zaradi katere-
ga ne more opravljati dela dalj kot šest mesecev, ali če mora
biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev
odsoten z dela,

– če delavec ne opravi uspešno poskusnega dela,
– če se delavec v roku petih delovnih dni po preneha-

nju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi neopravičeno
ne vrne na delo,

– če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali
poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika oziro-
ma pristojne zdravniške komisije ali če v tem času opravlja
pridobitno delo ali brez odobritve pristojnega zdravnika ozi-
roma pristojne zdravniške komisije odpotuje iz kraja svojega
bivanja.

(2) V primeru iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega
odstavka lahko delodajalec ob uvedbi postopka izredne od-
povedi pogodbe o zaposlitvi delavcu prepove opravljati delo
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za čas trajanja postopka. V času prepovedi opravljanja dela
ima delavec pravico do nadomestila plače v višini polovice
njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uved-
bo postopka odpovedi.

b) Izredna odpoved delavca

112. člen
(razlogi na strani delodajalca)

(1) Delavec lahko v osmih dneh po tem, ko predhodno
pisno opomni delodajalca na izpolnitev obveznosti in o krši-
tvah pisno obvesti inšpektorja za delo, izredno odpove po-
godbo o zaposlitvi, če:

– mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal
dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomesti-
la plače,

– mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odloč-
be pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega
procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30
dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nado-
mestila plače,

– mu je delodajalec vsaj dva meseca izplačeval bistve-
no zmanjšano plačilo za delo,

– mu delodajalec trikrat zaporedoma ali v obdobju šest-
ih mesecev ni izplačal plačila za delo ob zakonsko oziroma
pogodbeno dogovorjenem roku,

– delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev
pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval
odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za
življenje ali zdravje,

– ga je delodajalec žalil ali se nasilno vedel do njega ali
če kljub njegovim opozorilom ni preprečil takega ravnanja s
strani drugih delavcev,

– mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave glede
na spol,

– delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim nadle-
govanjem v skladu s 45. členom tega zakona.

(2) Delavec je v primeru odpovedi zaradi ravnanj iz
prejšnjega odstavka upravičen do odpravnine, določene za
primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov, in do odškodnine najmanj v višini izgubljenega
plačila za čas odpovednega roka.

D) Posebno pravno varstvo pred odpovedjo

113. člen
(predstavniki delavcev)

(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposli-
tvi:

– članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, članu
nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku de-
lavcev v svetu zavoda ter

– imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku,
brez soglasja organa, katerega član je, ali sindikata, če

ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo
o zaposlitvi, razen če v primeru poslovnega razloga odkloni
ponujeno ustrezno zaposlitev ali če gre za odpoved v po-
stopku prenehanja delodajalca.

(2) Varstvo pred odpovedjo za osebe iz prejšnjega od-
stavka traja ves čas opravljanja njihove funkcije in še eno
leto po njenem prenehanju.

114. člen
(starejši delavci)

(1) Delodajalec ne sme starejšemu delavcu brez njego-
vega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz

poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni minimalnih
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, razen
če mu ni zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve
minimalnih pogojev za starostno pokojnino.

(2) Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja v primeru
prenehanja delodajalca.

115. člen
(starši)

(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposli-
tvi delavki v času nosečnosti ter ves čas, ko doji otroka, in
staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v obliki pol-
ne odsotnosti z dela.

(2) Delavcem v času iz prejšnjega odstavka ne more
prenehati delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca. Če
delodajalec ob izreku odpovedi ne ve za nosečnost delavke,
velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo, če delavka
takoj oziroma v primeru ovir, ki niso nastale po njeni krivdi,
takoj po prenehanju le-teh obvesti delodajalca o svoji no-
sečnosti, kar dokazuje s predložitvijo zdravniškega potrdila.

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi
in delavcu lahko preneha delovno razmerje, po predho-
dnem soglasju inšpektorja za delo, če so podani razlogi za
izredno odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje
delodajalca.

116. člen
(invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni)

(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposli-
tvi delovnemu invalidu zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali
III. kategorije ali iz poslovnega razloga, razen če mu ni
možno zagotoviti drugega ustreznega dela ali dela s krajšim
delovnim časom v skladu s predpisi o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju.

(2) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposli-
tvi invalidu, ki nima statusa delovnega invalida, iz poslovne-
ga razloga, razen če mu ni možno zagotoviti ustreznega dela
v skladu s predpisi o usposabljanju in zaposlovanju invali-
dov.

(3) Delavcu, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi
iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti in je ob
poteku odpovednega roka odsoten z dela zaradi začasne
nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, preneha
delovno razmerje z dnem ugotovitve zdravstvene zmožnosti
za delo, najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku
odpovednega roka.

(4) Varstvo po prejšnjih treh odstavkih ne velja v prime-
rih uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.

117. člen
(večkratno pravno varstvo pred odpovedjo)

Če je posameznemu delavcu zaradi njegovega statusa
zagotovljeno večkratno varstvo pred odpovedjo, velja moč-
nejše pravno varstvo.

5. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe
sodišča

118. člen
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe

sodišča)
(1) Če sodišče ugotovi, da je odpoved delodajalca ne-

zakonita, delavec pa ne želi nadaljevanja delovnega razmer-
ja, na predlog delavca ugotovi trajanje delovnega razmerja,
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vendar najdalj do odločitve sodišča prve stopnje, prizna
delavcu delovno dobo in druge pravice iz delovnega razmer-
ja ter delavcu prizna odškodnino po pravilih civilnega prava.

(2) Če upoštevaje vse okoliščine in interes obeh po-
godbenih strank, sodišče ugotovi, da nadaljevanje delovne-
ga razmerja ne bi bilo več mogoče, lahko odloči enako kot v
prejšnjem odstavku, tudi ne glede na predlog delavca.

(3) Delavec lahko zahtevo iz prvega odstavka tega čle-
na uveljavlja do zaključka glavne obravnave pred sodiščem
prve stopnje.

(4) Sodišče določi dan prenehanja delovnega razmerja
tudi v primeru, ko ena od pogodbenih strank izpodbija po-
godbo o zaposlitvi in sodišče ugotovi, da je pogodba neve-
ljavna.

6. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu

119. člen
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi ugotovljene

invalidnosti in prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja)
(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati po samem za-

konu, ko je delavcu vročena odločba o ugotovljeni invali-
dnosti I. kategorije postala pravnomočna.

(2) Pogodba o zaposlitvi, ki jo sklene tujec ali oseba
brez državljanstva, preneha veljati po samem zakonu z dnem
prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja.

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ
DELOVNEGA RAZMERJA

1. OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA

120. člen
(splošno)

(1) Z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejav-
nosti se lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot
pripravnik, kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in
stopnji svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se
usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem ra-
zmerju.

(2) Vajenec, ki uspešno konča program poklicnega izo-
braževanja, je usposobljen za samostojno opravljanje dela v
delovnem razmerju, ustrezno vrsti in stopnji njegove poklic-
ne izobrazbe.

121. člen
(trajanje pripravništva)

(1) Pripravništvo lahko traja največ eno leto, če zakon
ne določa drugače.

(2) Pripravništvo se lahko sorazmerno podaljša, če pri-
pravnik dela s krajšim delovnim časom od polnega, vendar
največ za šest mesecev.

(3) Trajanje pripravništva se podaljša za čas opravičene
odsotnosti z dela, ki traja dlje kot 20 delovnih dni, razen za
čas letnega dopusta.

(4) Trajanje pripravništva se lahko na predlog mentorja
skrajša, vendar le do polovice prvotno določenega trajanja.

122. člen
(izvajanje pripravništva)

(1) V času trajanja pripravništva mora delodajalec pri-
pravniku po programu zagotavljati usposabljanje za samo-
stojno opravljanje dela.

(2) Z zakonom, drugim predpisom ali kolektivno po-
godbo na ravni dejavnosti se določi trajanje in potek priprav-
ništva ter program, mentorstvo in način spremljanja in oce-
njevanja pripravništva.

(3) Ob koncu pripravništva mora pripravnik opraviti iz-
pit, ki je sestavni in zaključni del pripravništva in se opravlja
pred iztekom pripravniške dobe.

123. člen
(omejitev odpovedi pripravniku s strani delodajalca)
V času trajanja pripravništva delodajalec pripravniku ne

sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, razen če so podani
razlogi za izredno odpoved ali v primeru uvedbe postopka za
prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

124. člen
(volontersko pripravništvo)

(1) Če se pripravništvo v skladu s posebnim zakonom
lahko opravlja, ne da bi delavec in delodajalec sklenila po-
godbo o zaposlitvi – volontersko pripravništvo, se za priprav-
nika uporabljajo določbe tega zakona o trajanju in izvajanju
pripravništva, omejenosti delovnega časa, odmorih in počit-
kih, odškodninski odgovornosti ter zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu v skladu s posebnim zakonom.

(2) Pogodba o volonterskem opravljanju pripravništva
mora biti sklenjena v pisni obliki.

2. POSKUSNO DELO

125. člen
(poskusno delo)

(1) V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec
lahko dogovorita o poskusnem delu.

(2) Poskusno delo traja največ šest mesecev. Posku-
sno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z
dela.

(3) V času trajanja poskusnega dela lahko delavec od-
pove pogodbo o zaposlitvi s sedemdnevnim odpovednim
rokom.

(4) Na podlagi ugotovitve o neuspešno opravljenem
poskusnem delu lahko delodajalec ob poteku poskusnega
dela izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.

(5) V času trajanja poskusnega dela delodajalec delav-
cu ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, razen če so
podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi postopka za
prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

3. PLAČILO ZA DELO

126. člen
(vrsta plačil)

(1) Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavlje-
no iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih
drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogod-
bo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen
z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno za-
vezuje delodajalca.

(2) Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za
delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi
plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s
kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

(3) Za čas odmora med dnevnim delom prejme dela-
vec plačilo, kot če bi delal.
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127. člen
(osnovna plača, delovna uspešnost, dodatki)

(1) Osnovna plača se določi upoštevaje zahtevnost de-
la, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

(2) Delovna uspešnost delavca se določi upoštevaje
gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katere-
ga je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

(3) Dodatki se določijo za posebne pogoje dela, ki
izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer za nočno
delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela
proste dneve po zakonu. Dodatki za posebne pogoje dela,
ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vpli-
vov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtev-
nosti dela, se lahko določijo s kolektivno pogodbo.

(4) Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača de-
lavca za polni delovni čas, oziroma ustrezna urna postavka.

128. člen
(višina dodatkov)

(1) Delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih po-
gojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:

– za nočno delo,
– za delo preko polnega delovnega časa,
– za delo v nedeljo,
– za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.
(2) Višina dodatkov iz prejšnjega odstavka se določi s

kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
(3) Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na

dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta.
(4) Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec

delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

129. člen
(dodatek za delovno dobo)

(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo.
(2) Višina dodatka za delovno dobo se določi v kolek-

tivni pogodbi na ravni dejavnosti.

130. člen
(povračila stroškov v zvezi z delom)

(1) Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stro-
škov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter
povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in
nalog na službenem potovanju.

(2) Če višina povračila stroškov iz prejšnjega odstavka
ni določena s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo, se
določi z izvršilnim predpisom.

131. člen
(regres)

(1) Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do
letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v
višini minimalne plače.

(2) Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1.
julija tekočega koledarskega leta.

(3) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v
primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplači-
la regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega
koledarskega leta.

(4) V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmer-
nega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega
dela regresa.

132. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

(1) V primeru upokojitve pripada delavcu ob odpovedi
pogodbe o zaposlitvi, odpravnina v višini dveh povprečnih

mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece
oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za
pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.

(2) Delavec ni upravičen do odpravnine po prejšnjem
odstavku, če ima pravico do odpravnine po 109. členu tega
zakona in v primeru, če je delodajalec zanj financiral dokup
pokojninske dobe. Delavec je upravičen do izplačila razlike,
če je znesek odpravnine po 109. členu tega zakona oziro-
ma znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska od-
pravnine po prejšnjem odstavku.

133. člen
(enako plačilo žensk in moških)

(1) Delodajalec je dolžan za enako delo in za delo
enake vrednosti izplačati enako plačilo delavcem, ne glede
na spol.

(2) Določila pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe
oziroma splošnega akta delodajalca, ki so v nasprotju s
prejšnjim odstavkom, so neveljavna.

134. člen
(plačilni dan)

(1) Plača se plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo
biti daljša od enega meseca.

(2) Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku pla-
čilnega obdobja.

(3) Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača
najkasneje prvi naslednji delovni dan.

(4) Delodajalec je dolžan pisno predhodno obvestiti
delavce o plačilnem dnevu in vsakokratni spremembi plačil-
nega dne.

(5) Morebitna plačila v naravi se zagotavljajo na v po-
godbi o zaposlitvi dogovorjen način, glede na vrsto dela in
obstoječe običaje.

135. člen
(kraj in način izplačila plače)

(1) Delodajalec je dolžan delavcu izplačati plačo do
konca plačilnega dne na običajnem izplačilnem mestu.

(2) Če se plača izplačuje preko bančnega računa de-
lavca ali na drug brezgotovinski način, mora biti delavcu
plača na razpolago na določen plačilni dan, razen če se
stranki ne dogovorita drugače.

(3) Delodajalec je dolžan izdati delavcu ob vsakem iz-
plačilu plače ter do 31. januarja novega koledarskega leta
pisni obračun plače in nadomestila plače za plačilno obdob-
je oziroma za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvi-
dna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.

(4) Stroški v zvezi z izplačevanjem plače bremenijo de-
lodajalca.

136. člen
(zadrževanje in pobot izplačila plače)

(1) Delodajalec lahko zadrži izplačevanje plače delav-
cu samo v zakonsko določenih primerih. Vsa določila po-
godbe o zaposlitvi, ki določajo druge načine zadrževanja
izplačila, so neveljavna.

(2) Delodajalec ne sme svoje terjatve do delavca brez
njegovega pisnega soglasja pobotati s svojo obveznostjo
plačila.

(3) Delavec ne more dati soglasja iz prejšnjega odstav-
ka pred nastankom delodajalčeve terjatve.

137. člen
(nadomestilo plače)

(1) Delavec ima pravico do nadomestila plače za čas
odsotnosti, v primerih in v trajanju, določenem z zakonom,
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ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na
strani delodajalca.

(2) Delodajalec je dolžan izplačati nadomestilo plače v
primerih odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta,
plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja,
z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni in ko
delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca.

(3) Delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih
sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi nje-
gove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer
do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar
največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu. V primerih
nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne bolezni ali po-
škodbe pri delu, izplačuje delodajalec nadomestilo plače
delavcu iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni za vsako
posamezno odsotnost z dela. V času daljše odsotnosti z
dela izplača delodajalec nadomestilo plače v breme zdrav-
stvenega zavarovanja.

(4) Če gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela
zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, do
30 delovnih dni, pa traja v posameznem primeru prekinitev
med eno in drugo odsotnostjo manj kot deset delovnih dni,
izplača delodajalec za čas nadaljnje odsotnosti od prekinitve
dalje, nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarova-
nja.

(5) Delodajalec izplača v breme drugega zavezanca
nadomestilo plače tudi v drugih primerih, če je tako določe-
no z zakonom ali drugim predpisom.

(6) Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile,
je upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer
upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70% minimalne
plače.

(7) Če s tem zakonom, drugim zakonom ali posebnim
predpisom ni določeno drugače, delavcu pripada nadome-
stilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače iz
zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh
mesecih. V kolikor delavec v celotnem obdobju zadnjih treh
mesecev ni prejel vsaj ene mesečne plače, mu pripada
nadomestilo plače v višini minimalne plače.

(8) V primeru odsotnosti z dela delavca zaradi bolezni
ali poškodbe, ki ni povezana z delom, znaša višina nadome-
stila plače delavcu, ki bremeni delodajalca, 80% plače de-
lavca v preteklem mesecu za polni delovni čas.

(9) Delodajalec je delavcu dolžan izplačati nadomestilo
plače za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna
obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov
ne dela.

138. člen
(nastanitev med delovnim razmerjem)

Če ima po pogodbi o zaposlitvi delavec dogovorjeno
nastanitev kot obliko plačila, ima pravico do nastanitve ves
čas trajanja delovnega razmerja, kot tudi v času, ko ne
opravlja svojega dela in ima pravico do nadomestila plače.

139. člen
(udeležba pri dobičku)

Delavec in delodajalec se lahko dogovorita, da ima
delavec pravico do deleža dobička. Ta delež se določi na
osnovi dobička v poslovnem letu, izračunan v skladu z zako-
nom.

140. člen
(plačilo pripravnikom)

(1) Delavec pripravnik ima pravico do plače najmanj v
višini 70% osnovne plače za delovno mesto oziroma vrsto

dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi kot priprav-
nik in do drugih osebnih prejemkov.

(2) Plača pripravnika ne sme biti nižja od minimalne
plače, določene z zakonom.

4. DELOVNI ČAS

141. člen
(definicija delovnega časa)

(1) Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora
po 154. členu tega zakona ter čas upravičenih odsotnosti z
dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma
splošnim aktom.

(2) Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec
dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnju-
je svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.

(3) Efektivni delovni čas je osnova za izračun produktiv-
nosti dela.

142. člen
(polni delovni čas)

(1) Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na
teden.

(2) Z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo se lahko
določi kot polni delovni čas delovni čas, ki je krajši od 40 ur
na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden.

(3) Z zakonom ali drugim predpisom v skladu z zako-
nom ali s kolektivno pogodbo se lahko določi za delovna
mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali
zdravstvene okvare, polni delovni čas, ki traja manj kot 36 ur
na teden.

(4) Če polni delovni čas ni določen z zakonom ali ko-
lektivno pogodbo, se šteje kot polni delovni čas delovni čas
40 ur na teden.

143. člen
(nadurno delo)

(1) Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati
delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo:

– v primerih izjemoma povečanega obsega dela,
– če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvo-

dnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali
nevarnost za življenje in zdravje ljudi,

– če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sred-
stvih, ki bi povzročila prekinitev dela,

– če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premo-
ženja ter varnost prometa

– in v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih prime-
rih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti.

(2) Delodajalec mora delavcu nadurno delo po prej-
šnjem odstavku odrediti v pisni obliki praviloma pred začet-
kom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja
nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu
pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi
tudi ustno. V tem primeru se pisno odreditev vroči delavcu
naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po
opravljenem nadurnem delu.

(3) Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden,
največ 20 ur na mesec in največ 180 ur na leto. Delovni dan
lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna
časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev
v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in
ne sme biti daljše od šestih mesecev.



Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 15. 5. 2002 / Stran 4093

144. člen
(dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče)
Delavec je dolžan opravljati delo preko polnega ali

dogovorjenega krajšega delovnega časa na svojem delov-
nem mestu ali druga dela v zvezi z odpravljanjem ali prepre-
čevanjem posledic, v primerih naravne ali druge nesreče ali
ko se ta nesreča neposredno pričakuje. Tako delo lahko
traja, dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja, obvaru-
je zdravje ljudi ali prepreči materialna škoda.

145. člen
(prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa)

(1) Nadurno delo po 143. členu tega zakona se ne
sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem
času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo
delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo
novih delavcev.

(2) Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega
delovnega časa po 143. in 144. členu tega zakona:

– delavki ali delavcu v skladu z določbami tega zakona
zaradi varstva nosečnosti in starševstva (190. člen),

– starejšemu delavcu (203. člen),
– delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,
– delavcu, kateremu bi se na podlagi mnenja zdravni-

ške komisije zaradi takega dela poslabšalo zdravstveno
stanje,

– delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na
teden zaradi dela na delovnem mestu, kjer obstajajo večje
nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare v skladu s
142. členom tega zakona,

– delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdrav-
stvenem zavarovanju ali drugimi predpisi.

146. člen
(dopolnilno delo)

(1) Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma
skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z
drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden,
po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zapo-
slen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje defici-
tarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za
opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in
raziskovalnih del.

(2) Določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti
iz tega delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti
delavca pri delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim
delovnim časom, je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi
po prejšnjem odstavku.

(3) Delavcu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi po prvem
odstavku tega člena, ta pogodba preneha veljati v skladu s
tem zakonom, po poteku dogovorjenega časa, ali če so
umaknjena soglasja delodajalcev, kjer je delavec v delov-
nem razmerju s polnim delovnim časom.

147. člen
(razporejanje delovnega časa)

(1) Razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev
delovnega časa se določijo s pogodbo o zaposlitvi v skladu
z zakonom in kolektivno pogodbo.

(2) Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega
leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o
tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu.

(3) Delodajalec mora v pisni obliki obvestiti delavce o
začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred
razporeditvijo delovnega časa posameznega delavca oziro-

ma tri dni pred razporeditvijo delovnega časa več kot deset
delavcev.

(4) Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne
sme biti razporejen na manj kot štiri dni v tednu.

(5) Zaradi narave ali organizacije dela ali potreb upora-
bnikov je delovni čas lahko neenakomerno razporejen. Pri
neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi pol-
nega delovnega časa, delovni čas ne sme trajati več kot 56
ur na teden.

(6) Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazpo-
reditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot
povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti
daljše od šest mesecev.

(7) Določba 145. člena tega zakona o prepovedi dela
preko polnega delovnega časa velja tudi v primeru neenako-
merne razporeditve ali prerazporeditve delovnega časa.

148. člen
(preračun delovnega časa)

(1) Delavcu, ki opravlja delo v neenakomerni razpore-
ditvi delovnega časa ali začasni prerazporeditvi delovnega
časa in ki v času pred prenehanjem delovnega razmerja
med koledarskim letom opravi več ur dela, kot je določeno
za delo s polnim delovnim časom, se na njegovo zahtevo
več opravljene ure preračunajo v delovne dni s polnim de-
lovnim časom.

(2) Po prejšnjem odstavku izračunani delovni dnevi se
štejejo v delavčevo delovno dobo, kot če bi jih prebil na
delu. Skupna delovna doba v koledarskem letu ne sme
presegati 12 mesecev.

5. NOČNO DELO

149. člen
(nočno delo)

Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto
uro naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa
določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo
osem nepretrganih ur v času med 22. in sedmo uro nasled-
njega dne.

150. člen
(pravice delavcev, ki delajo ponoči)

(1) Delavec, ki dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevne-
ga delovnega časa oziroma delavec, ki dela ponoči vsaj
tretjino polnega letnega delovnega časa, ima pravico do
posebnega varstva (v nadaljnjem besedilu: nočni delavec).

(2) Če bi se nočnemu delavcu po mnenju zdravniške
komisije zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno
stanje, ga mora delodajalec zaposliti na ustrezno delo pod-
nevi.

(3) Delodajalec mora nočnim delavcem zagotoviti:
– daljši dopust,
– ustrezno prehrano med delom,
– strokovno vodstvo delovnega oziroma proizvodnega

procesa.
(4) Če delo, organizirano v izmenah, vključuje tudi noč-

no izmeno, mora delodajalec zagotoviti njihovo periodično
izmenjavo. Pri tem sme delavec ene izmene delati ponoči
najdlje en teden. V okviru tako organiziranega dela sme
delavec delati ponoči daljše časovno obdobje le, če s takim
delom izrecno pisno soglaša.

(5) Delodajalec ne sme razporediti na nočno delo de-
lavca, ki nima urejenega prevoza na delo in z dela.
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151. člen
(omejitve dela ponoči)

(1) Delovni čas nočnega delavca ne sme v obdobju
štirih mesecev trajati povprečno več kot osem ur na dan.

(2) Delovni čas nočnega delavca, ki dela na delovnem
mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost
za poškodbe ali zdravstvene okvare, ne sme trajati več kot
osem ur na dan.

152. člen
(posvetovanje s sindikatom)

Delodajalec se mora pred uvedbo nočnega dela, če se
nočno delo redno opravlja z nočnimi delavci pa najmanj
enkrat letno, posvetovati s sindikati pri delodajalcu o določi-
tvi časa, ki se šteje kot čas nočnega dela, o oblikah organizi-
ranosti nočnega dela, o ukrepih varnosti in zdravja pri delu
ter socialnih ukrepih.

153. člen
(nočno delo žensk v industriji in gradbeništvu)

(1) Delodajalec s področja industrije ali gradbeništva
lahko na nočnem delu zaposluje delavke le v primerih:

– če gre za članice njegove družine,
– če delavke opravljajo vodilno delo ali vodijo delovne

enote ali opravljajo delo v zvezi z zagotavljanjem varnosti,
zdravja ali socialnega varstva delavcev,

– če je tako delo nujno potrebno zaradi višje sile ali
da se prepreči škoda na surovinah ali drugem hitro po-
kvarljivem materialu; o takem nočnem delu mora deloda-
jalec v 24 urah po uvedbi obvestiti pristojnega inšpektorja
za delo,

– če je tako delo v nacionalnem interesu predhodno
odobril minister, pristojen za delo.

(2) Zaradi boljše izkoriščenosti delovnih sredstev, širje-
nja zaposlitvenih možnosti ter podobnih ekonomskih ali so-
cialnih razlogov se lahko v dejavnosti industrije ali gradbe-
ništva s soglasjem ministra, pristojnega za delo, uvede noč-
no delo delavk:

1. v določeni dejavnosti ali poklicu, pod pogojem, da
so se o tem sporazumeli ali dali svoje soglasje reprezentativ-
ni sindikat in združenje delodajalcev;

2. pri enem ali več delodajalcih, ki niso vključeni v
odločitev iz 1. točke tega odstavka, pod pogojem:

– da je sklenjen sporazum med sindikati pri deloda-
jalcu in delodajalcem,

– da je izvedeno posvetovanje med delodajalcem(ci)
ter združenjem delodajalcev in reprezentativnim sindikatom
v dejavnosti;

3. pri določenem delodajalcu, ki ni vključen v odločitev
iz 1. točke tega odstavka, niti ni sklenjen sporazum po 2.
točki tega odstavka, pod pogojem:

– da je zahtevano mnenje sindikatov pri delodajalcu,
reprezentativnega sindikata dejavnosti in združenja deloda-
jalcev,

– da inšpektor za delo predhodno preveri izpolnjeva-
nje pogojev za uvedbo nočnega dela.

(3) Minister, pristojen za delo, izda delodajalcu sogla-
sje za nočno delo delavk v primeru iz 3. točke prejšnjega
odstavka najdalj za dobo enega koledarskega leta. Minister,
pristojen za delo, odvzame soglasje za nočno delo delavk
po prejšnjem odstavku, če ne obstajajo več pogoji, na pod-
lagi katerih je bilo soglasje izdano.

6. ODMORI IN POČITKI

154. člen
(odmor med delovnim časom)

(1) Med dnevnim delom ima delavec, ki dela polni de-
lovni čas, pravico do odmora, ki traja 30 minut.

(2) Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s 64. ali
66. členom tega zakona, vendar najmanj štiri ure na dan,
ima pravico do odmora med dnevnim delovnim časom v
sorazmerju s časom, prebitim na delu.

(3) Dolžina odmora se v primeru neenakomerne razpo-
reditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa določi
sorazmerno dolžini dnevnega delovnega časa.

(4) Odmor se lahko določi šele po eni uri dela in najka-
sneje eno uro pred koncem delovnega časa.

(5) Čas odmora med dnevnim delom se všteva v delov-
ni čas.

155. člen
(počitek med zaporednima delovnima dnevoma)

(1) Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki
traja nepretrgoma najmanj 12 ur.

(2) Delavec, ki mu je delovni čas neenakomerno razpo-
rejen ali začasno prerazporejen, ima v obdobju 24 ur pravi-
co do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur.

156. člen
(tedenski počitek)

(1) Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni, po-
leg pravice do dnevnega počitka iz prejšnjega člena, pravi-
co do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur.

(2) Če mora delavec zaradi objektivnih, tehničnih in
organizacijskih razlogov delati na dan tedenskega počitka,
se mu zagotovi tedenski počitek na kakšen drug dan v
tednu.

(3) Minimalno trajanje tedenskega počitka, določeno v
prvem odstavku tega člena, se upošteva kot povprečje v
obdobju 14 zaporednih dni.

7. POSEBNOSTI UREJANJA DELOVNEGA ČASA,
NOČNEGA DELA, ODMOROV IN POČITKOV

157. člen
(posebnosti za nekatere kategorije delavcev)

Delodajalec ni dolžan upoštevati določb tega zakona
glede omejitve delovnega časa, nočnega dela, odmora,
dnevnega in tedenskega počitka, v primerih pogodbe o
zaposlitvi:

– s poslovodnimi osebami,
– z delavci, ki vodijo delovne enote in imajo pooblastila

za samostojne odločitve,
– z delavci, ki opravljajo delo na domu,
če delovnega časa ni mogoče v naprej razporediti ozi-

roma če si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno
in če sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu.

158. člen
(možnosti drugačnega urejanja v zakonu ali v kolektivnih

pogodbah)
(1) Z zakonom ali s kolektivnimi pogodbami na ravni

dejavnosti se lahko določi, da se časovna omejitev dnevne
delovne obveznosti nočnega delavca, določena s 151. čle-
nom tega zakona, upošteva kot povprečna omejitev v ob-
dobju, daljšem kot štiri mesece, vendar ne daljšem kot šest
mesecev.
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(2) Z zakonom ali s kolektivnimi pogodbami na ravni
dejavnosti se lahko določi, da se dnevni in tedenski počitek
v povprečnem minimalnem trajanju, kot ga določa zakon, v
primerih izmenskega dela zagotavlja v določenem daljšem
časovnem obdobju, vendar ne daljšem kot šest mesecev.

(3) V dejavnostih oziroma za delovna mesta ali poklice
v primerih iz četrtega odstavka tega člena se lahko z zako-
nom ali s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti določi,
da se dnevni ali tedenski počitek v povprečnem minimalnem
trajanju, kot je določen z zakonom, zagotavlja v določenem
daljšem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od šest
mesecev.

(4) Po prejšnjem odstavku se lahko zagotovi pravica do
dnevnega ali tedenskega počitka v dejavnostih oziroma za
delovna mesta ali poklice v primerih:

– kjer narava dela zahteva stalno prisotnost ali
– kjer narava dejavnosti zahteva kontinuirano zagotav-

ljanje dela ali storitev ali
– v primerih predvidenega neenakomernega ali pove-

čanega obsega dela.
(5) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko

določi, da se v primerih, ko to narekujejo objektivni ali te-
hnični razlogi ali razlogi organizacije dela, upošteva polni
delovni čas po šestem odstavku 147. člena kot povprečna
delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od 12
mesecev.

8. LETNI DOPUST

159. člen
(trajanje letnega dopusta)

(1) Delavec ima pravico do letnega dopusta v posa-
meznem koledarskem letu, ki ne more biti krajši kot štiri
tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši
delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopu-
sta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu
za posameznega delavca.

(2) Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60%
telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka s tele-
sno ali duševno prizadetostjo, ima pravico do najmanj treh
dodatnih dni letnega dopusta.

(3) Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva
letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let
starosti.

160. člen
(določanje trajanja letnega dopusta)

(1) Daljše trajanje letnega dopusta, kot je določeno v
prejšnjem členu, se lahko določi s kolektivno pogodbo ali
pogodbo o zaposlitvi.

(2) Prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bo-
lezni ali poškodbe ter drugi primeri opravičene odsotnosti z
dela se ne vštevajo v dneve letnega dopusta.

(3) Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dnevih.
(4) Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan,

ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posa-
meznega delavca določen kot delovni dan.

161. člen
(pridobitev pravice do letnega dopusta)

Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta,
ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne
sme biti daljši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec
dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.

162. člen
(pravica do sorazmernega dela letnega dopusta)
(1) Delavec ima pravico do izrabe 1/12 letnega dopu-

sta za vsak mesec dela v posameznem koledarskem letu:
– če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno

razmerje, ni pridobil pravice do celotnega letnega dopusta,
– če mu preneha delovno razmerje pred potekom ro-

ka, po preteku katerega bi pridobil pravico do celotnega
letnega dopusta,

– če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu
preneha pred 1. julijem.

(2) Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopu-
sta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega
dopusta.

163. člen
(izraba letnega dopusta)

(1) Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih s tem, da
mora en del trajati najmanj dva tedna.

(2) Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo let-
nega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, dela-
vec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta
izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v
dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

(3) Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil
izrabljen v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti zara-
di bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta
za nego in varstvo otroka, do 30. junija naslednjega koledar-
skega leta, če je v koledarskem letu, v katerem mu je bil
odmerjen dopust, delal vsaj šest mesecev. Če je delavec v
koledarskem letu, v katerem mu je bil odmerjen dopust,
delal manj kot šest mesecev, ima pravico izrabiti letni dopust
v skladu s prejšnjim odstavkom.

(4) Delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni
dopust do konca naslednjega koledarskega leta, če je tako
določeno s kolektivno pogodbo delodajalca.

164. člen
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi z drugim delodajalcem)

(1) Delavec izrabi letni dopust pri delodajalcu, kjer je
pridobil pravico do njegove izrabe, razen če se z delodajal-
cem ne dogovorita drugače.

(2) Ob prenehanju delovnega razmerja je delodajalec
dolžan dati delavcu potrdilo o izrabi letnega dopusta.

165. člen
(način izrabe letnega dopusta)

(1) Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delov-
nega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca
ter upoštevaje njegove družinske obveznosti.

(2) Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopu-
sta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti
delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Delodajalec mu
tega ne more odreči, če to resneje ne ogroža delovnega
procesa.

166. člen
(neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta)
Izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do

letnega dopusta, je neveljavna. Neveljaven je tudi spora-
zum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o
odškodnini za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju
delovnega razmerja.
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9. DRUGE ODSOTNOSTI Z DELA

167. člen
(plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin)

Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do
skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledar-
skem letu zaradi osebnih okoliščin. Za vsak posamezni pri-
mer:

– lastne poroke,
– smrti zakonca oziroma osebe, ki je zadnji dve leti

živela z delavcem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah
izenačena z zakonsko zvezo ali smrti otroka, posvojenca ali
pastorka,

– smrti staršev – oče, mati, očim, mačeha, posvojitelj,
– hujše nesreče, ki zadane delavca,
ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela naj-

manj en delovni dan.

168. člen
(odsotnost z dela zaradi praznovanja)

(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela ob prazni-
kih Republike Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi,
in ob drugih, z zakonom določenih dela prostih dnevih.

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka se delavcu lahko
omeji, če delovni oziroma proizvodni proces poteka nepretr-
gano ali narava dela zahteva opravljanje dela tudi na praznič-
ni dan.

169. člen
(odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov)

(1) Delavec je upravičen do odsotnosti z dela v prime-
rih začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe
in v drugih primerih v skladu s predpisi o zdravstvenem
zavarovanju.

(2) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela zaradi
darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri. V tem
primeru izplača delodajalec nadomestilo plače delavcu v
breme zdravstvenega zavarovanja.

170. člen
(odsotnost z dela zaradi opravljanja funkcije ali obveznosti

po posebnih zakonih)
Pravico do odsotnosti z dela ima delavec zaradi oprav-

ljanja neprofesionalne funkcije, v katero je izvoljen na nepo-
srednih državnih volitvah, volitvah v Državni svet Republike
Slovenije, funkcije oziroma dolžnosti, v katero je imenovan s
strani sodišča, delavec, ki sodeluje v Ekonomsko socialnem
svetu ali v organih, ki so na podlagi zakona sestavljeni iz
predstavnikov socialnih partnerjev, ter delavec, ki je pozvan
na dolžnost vojaškega obveznika, ter na izvajanje obrambnih
dolžnosti in dolžnosti zaščite in reševanja, razen služenja
vojaškega roka ali opravljanja nadomestne civilne službe ter
usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije,
ali je brez krivde poklican k upravnim ali sodnim organom.

10. OBVEZNOST OPRAVLJANJA DRUGEGA DELA
ZARADI IZJEMNIH OKOLIŠČIN

171. člen
(sprememba dela zaradi naravnih ali drugih nesreč)
V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesre-

ča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogrože-
no življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se
lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo

o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca,
vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

11. IZOBRAŽEVANJE

172. člen
(izobraževanje delavcev)

(1) Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobra-
ževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potre-
bami delovnega procesa, z namenom ohranitve oziroma
širitve sposobnosti za delo na delovnem mestu ter ohranitve
zaposlitve.

(2) Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, iz-
popolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo
potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem,
izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti odpo-
vedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali po-
slovnega razloga. V skladu s potrebami izobraževanja, izpo-
polnjevanja in usposabljanja delavcev ima delodajalec pravi-
co delavca napotiti na izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, delavec pa ima pravico, da sam kandidira.

(3) Trajanje in potek izobraževanja ter pravice pogod-
benih strank med izobraževanjem in po njem se določijo s
pogodbo o izobraževanju oziroma s kolektivno pogodbo.

173. člen
(pravica do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja)
(1) Delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali usposab-

lja v skladu s prejšnjim členom, kot tudi delavec, ki se
izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v lastnem interesu,
ima pravico do odsotnosti z dela zaradi priprave oziroma
opravljanja izpitov.

(2) Če s kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi ali
posebno pogodbo o izobraževanju pravica iz prejšnjega od-
stavka ni podrobneje določena, ima delavec pravico do
odsotnosti z dela ob dnevih, ko prvič opravlja izpite.

(3) Če se delavec izobražuje, izpopolnjuje ali usposab-
lja v skladu s prejšnjim členom, ima pravico do plačane
odsotnosti z dela po prejšnjem odstavku.

12. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

174. člen
(disciplinska odgovornost)

(1) Delavec je dolžan izpolnjevati pogodbene in druge
obveznosti iz delovnega razmerja.

(2) Za kršitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je dela-
vec disciplinsko odgovoren.

175. člen
(disciplinske sankcije)

(1) Disciplinsko odgovornemu delavcu lahko delodaja-
lec izreče opomin ali druge disciplinske sankcije, kot so
npr. denarna kazen ali odvzem bonitet, če so določene v
kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.

(2) Disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti de-
lovno pravnega položaja delavca.

176. člen
(ugotavljanje disciplinske odgovornosti)

Disciplinsko odgovornost delavca ugotavlja delodaja-
lec – fizična oseba, oziroma če je delodajalec pravna ose-
ba, osebe, določene v 18. členu tega zakona.
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177. člen
(pravica do zagovora delavca)

(1) V disciplinskem postopku mora delodajalec delav-
cu vročiti pisno obdolžitev ter določiti čas in kraj, kjer lahko
delavec poda svoj zagovor.

(2) Pisno obdolžitev mora delodajalec delavcu vročiti
na način, kot ga določa 180. člen tega zakona.

(3) V disciplinskem postopku mora delodajalec omo-
gočiti zagovor delavcu, razen če le-ta to izrecno odkloni ali
če se neopravičeno ne odzove povabilu na zagovor.

178. člen
(izbira disciplinske sankcije)

Pri izbiri disciplinske sankcije mora delodajalec upošte-
vati stopnjo krivde, pomembne subjektivne in objektivne
okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena, in individualne
lastnosti delavca.

179. člen
(vloga sindikata)

(1) Če delavec tako zahteva, mora delodajalec o uved-
bi disciplinskega postopka in kršitvi pisno obvestiti sindikat,
katerega član je delavec ob uvedbi postopka.

(2) Sindikat lahko poda svoje mnenje v roku osmih dni
in mora svoje eventualno mnenje obrazložiti.

(3) Delodajalec mora pisno mnenje sindikata obravna-
vati v roku osmih dni in se opredeliti do navedb.

180. člen
(odločitev o disciplinski odgovornosti)

(1) Sklep o disciplinski odgovornosti mora vsebovati
izrek, obrazložitev in pravni pouk.

(2) Sklep o disciplinski odgovornosti mora delodajalec
delavcu vročiti osebno, praviloma v prostorih delodajalca
oziroma na naslovu prebivališča, s katerega delavec dnevno
prihaja na delo.

(3) Sklep o disciplinski odgovornosti vroča delodajalec
delavcu po pravilih pravdnega postopka, razen če delavec
nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Slove-
niji. V tem primeru se sklep o disciplinski odgovornosti obja-
vi na oglasnem mestu na sedežu delodajalca. Po preteku
osem dni se šteje vročitev za opravljeno.

(4) Sklep o disciplinski odgovornosti mora delodajalec
poslati v vednost sindikatu, katerega član je delavec ob
uvedbi postopka.

181. člen
(zastaranje)

(1) Uvedba disciplinskega postopka zastara v enem
mesecu od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in storilca
oziroma v treh mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.

(2) Vodenje disciplinskega postopka zastara v treh me-
secih od uvedbe postopka, to je od vročitve obdolžitve
delavcu po 177. členu tega zakona.

(3) Zastaralni rok ne teče v času postopka pred delov-
nim sodiščem.

(4) Izvršitev disciplinske sankcije zastara v 30 dneh po
vročitvi sklepa.

13. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

182. člen
(odškodninska odgovornost delavcev)

(1) Delavec, ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali
iz hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, jo je dol-
žan povrniti.

(2) Če povzroči škodo več delavcev, je vsak izmed njih
odgovoren za tisti del škode, ki ga je povzročil.

(3) Če za vsakega delavca ni mogoče ugotoviti, kolik-
šen del škode je povzročil, so vsi delavci enako odgovorni in
povrnejo škodo v enakih delih.

(4) Če je več delavcev povzročilo škodo z naklepnim
kaznivim dejanjem, so za škodo solidarno odgovorni.

183. člen
(zmanjšanje odškodnine ali oprostitev plačila odškodnine)

Odškodnina se lahko zmanjša ali se delavca lahko
oprosti njenega plačila, če je zmanjšanje ali oprostitev plači-
la primerna glede na njegovo prizadevanje za odpravo ško-
de, odnos do dela ali njegovo gmotno stanje.

184. člen
(odškodninska odgovornost delodajalca)

(1) Če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi
z delom, mu jo mora povrniti delodajalec po splošnih pravilih
civilnega prava.

(2) Odškodninska odgovornost delodajalca se nanaša
tudi na škodo, ki jo je delodajalec povzročil delavcu s krše-
njem pravic iz delovnega razmerja.

185. člen
(pavšalna odškodnina)

Če bi ugotavljanje višine škode povzročilo nesorazmer-
ne stroške, se odškodnina lahko odmeri v pavšalnem zne-
sku, če so primeri škodnih dejanj delavca oziroma delodajal-
ca in višina pavšalne odškodnine določeni s kolektivno po-
godbo.

IV. VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV

1. VARSTVO ŽENSK

186. člen
(prepoved opravljanja podzemnih del)

(1) Delavke ne smejo opravljati podzemnih del v rudni-
kih.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za delav-
ke:

– ki so vodilne osebe oziroma vodijo delovne enote in
imajo pooblastila za samostojne odločitve,

– ki morajo zaradi strokovnega izobraževanja opraviti
določen čas prakse na podzemnih delih v rudnikih,

– ki so zaposlene v zdravstvenih in socialnih službah in
v drugih primerih, ko morajo odhajati na podzemna dela v
rudnik zaradi opravljanja del, ki niso fizična.

2. VARSTVO DELAVCEV ZARADI NOSEČNOSTI
IN STARŠEVSTVA

187. člen
(splošno)

(1) Delavci imajo zaradi nosečnosti in starševstva pravi-
co do posebnega varstva v delovnem razmerju.

(2) V primeru spora v zvezi z uveljavljanjem posebnega
varstva zaradi nosečnosti in starševstva po tem zakonu, je
dokazno breme na strani delodajalca.

(3) Delodajalec mora delavcem omogočiti lažje uskla-
jevanje družinskih in poklicnih obveznosti.
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188. člen
(varstvo podatkov v zvezi z nosečnostjo)

V času trajanja delovnega razmerja delodajalec ne sme
zahtevati ali iskati kakršnihkoli podatkov o nosečnosti delav-
ke, razen če to sama dovoli zaradi uveljavljanja pravic v času
nosečnosti.

189. člen
(prepoved opravljanja del v času nosečnosti in v času

dojenja)
(1) V času nosečnosti in ves čas, ko doji otroka, delav-

ka ne sme opravljati del, ki bi lahko ogrozila njeno zdravje ali
zdravje otroka zaradi izpostavljenosti dejavnikom tveganja ali
delovnim pogojem, ki se določijo z izvršilnim predpisom.

(2) Če delavka v času nosečnosti in ves čas, ko doji
otroka, opravlja delo, pri katerem je izpostavljena dejavni-
kom tveganja, postopkom in delovnim pogojem, ki se po-
drobneje določijo z izvršilnim predpisom, mora delodajalec
sprejeti ustrezne ukrepe z začasno prilagoditvijo pogojev
dela ali prilagoditvijo delovnega časa, če iz ocene tveganja
izhaja nevarnost za njeno zdravje in zdravje otroka.

(3) Če delavka opravlja delo po prvem odstavku tega
člena, ali delo po prejšnjem odstavku, pa se z začasno
prilagoditvijo pogojev dela ali prilagoditvijo delovnega časa
ni možno izogniti nevarnosti za zdravje delavke ali zdravje
otroka, mora delodajalec zagotoviti delavki opravljanje dru-
gega ustreznega dela in plačo, kot da bi opravljala svoje
delo, če je to zanjo ugodnejše.

(4) Če delodajalec delavki ne zagotovi drugega ustrez-
nega dela po prejšnjem odstavku, ji mora v času, ko je
delavka iz tega razloga odsotna z dela, zagotoviti nadomesti-
lo plače v skladu s prvim, drugim, sedmim in devetim od-
stavkom 137. člena tega zakona.

(5) Izvršilni predpis, v katerem se podrobneje določijo
dejavniki tveganja in delovni pogoji iz prvega odstavka tega
člena, ter dejavniki tveganja, postopki in delovni pogoji iz
drugega odstavka tega člena, izda minister, pristojen za
delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.

190. člen
(varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim

in nadurnim delom)
(1) Delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, se

lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči sa-
mo po njegovem predhodnem pisnem soglasju.

(2) Delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu
oziroma ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati nadurne-
ga dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega
dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka.

(3) Enemu od delavcev-staršev, ki ima otroka, mlajše-
ga od sedem let ali hudo bolnega otroka ali otroka s telesno
ali duševno prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom in skrbi za
njegovo vzgojo in varstvo, se sme naložiti, da opravlja nadur-
no delo ali delo ponoči, samo po njegovem predhodnem
pisnem soglasju.

191. člen
(starševski dopust)

(1) Delodajalec je dolžan zagotavljati pravico do odsot-
nosti z dela ali krajšega delovnega časa delavcu zaradi izra-
be starševskega dopusta, določenega z zakonom.

(2) Delavec je dolžan delodajalca obvestiti o začetku in
načinu izrabe pravic iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni
pred začetkom izrabe pravic, razen če zakon, ki ureja star-
ševski dopust, ne določa drugače.

192. člen
(nadomestilo plače)

Delavec, ki izrablja starševski dopust, ima pravico do
nadomestila plače v skladu s predpisi, ki urejajo starševski
dopust.

193. člen
(pravica doječe matere)

(1) Delavka, ki doji otroka in dela s polnim delovnim
časom, ima pravico do odmora za dojenje med delovnim
časom, ki traja najmanj eno uro dnevno.

(2) Pravica do nadomestila plače za čas odmora po
prejšnjem odstavku se uresničuje v skladu s predpisi, ki
urejajo starševski dopust.

3. VARSTVO DELAVCEV, KI ŠE NISO DOPOLNILI
18 LET STAROSTI

194. člen
(splošno)

Delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti, uživajo v
delovnem razmerju posebno varstvo.

195. člen
(prepoved opravljanja del)

(1) Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, se ne sme
naložiti:

– dela, ki se opravlja pod zemljo ali pod vodo,
– dela, ki objektivno presega njegove telesne in psiho-

loške sposobnosti,
– dela, ki vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom,

ki so strupeni, karcinogeni, ki povzročajo dedne genske
poškodbe ali škodujejo nerojenemu otroku ali kako drugače
kronično vplivajo na človekovo zdravje,

– dela, ki vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju,
– dela, ki vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada

oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje
nezadostne pozornosti do varnosti ali pa zaradi pomanjkanja
izkušenj ali usposobljenosti,

– dela, ki vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemne-
ga mraza, vročine, hrupa ali vibracij,

in ki se podrobneje določijo z izvršilnim predpisom.
(2) Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, se tudi ne

sme naložiti dela, pri katerem je izpostavljen dejavnikom
tveganja in postopkom ter del, ki se podrobneje določijo z
izvršilnim predpisom, če iz ocene tveganja izhaja nevarnost
za varnost, zdravje in razvoj delavca.

(3) V izvršilnem predpisu se določijo tudi pogoji, pod
katerimi lahko delavec, ki še ni dopolnil 18 let, izjemoma
opravlja dela, ki so po prejšnjih dveh odstavkih prepovedana
in sicer v primerih izvajanja praktičnega izobraževanja v okvi-
ru izobraževalnih programov, če se delo opravlja pod nadzo-
rom pristojnega delavca.

(4) Izvršilni predpis iz prejšnjih odstavkov izda minister,
pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdra-
vje.

196. člen
(delovni čas, odmor, počitek)

(1) Delovni čas delavca, ki še ni dopolnil 18 let starosti,
ne sme biti daljši od osem ur na dan in 40 ur na teden.

(2) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti in dela
najmanj štiri ure in pol na dan, ima pravico do odmora med
delovnim časom v trajanju najmanj 30 minut.
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(3) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravi-
co do počitka med dvema dnevoma v trajanju najmanj 12
zaporednih ur.

(4) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravi-
co do tedenskega počitka v trajanju 48 neprekinjenih ur.

197. člen
(prepoved opravljanja nočnega dela)

(1) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme
delati ponoči med 22. uro in šesto uro naslednjega dne, v
primerih opravljanja dela s področja kulturne, umetniške,
športne in oglaševalne dejavnosti pa med 24. in četrto uro
naslednjega dne.

(2) Izjemoma se lahko odredi, da delavec, ki še ni
dopolnil 18 let starosti, dela ponoči v primeru višje sile, ko
tako delo traja določen čas in mora biti izvršeno takoj, pol-
noletni delavci pa niso na razpolago v ustreznem številu.

(3) V primeru opravljanja nočnega dela delavca, ki še ni
dopolnil 18 let starosti, mora delodajalec zagotoviti nadzor s
strani polnoletnega delavca.

(4) V primeru opravljanja nočnega dela delavca, ki še ni
dopolnil 18 let starosti, mora delodajalec delavcu zagotoviti
ustrezen počitek v naslednjih treh tednih.

198. člen
(povečan letni dopust)

Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravico do
letnega dopusta, povečanega za sedem delovnih dni.

4. VARSTVO INVALIDOV

199. člen
(zaposlovanje, usposabljanje ali preusposabljanje invalidov)

Delodajalec zagotavlja varstvo delovnih invalidov in in-
validov, ki nimajo statusa delovnega invalida, pri zaposlova-
nju, usposabljanju ali preusposabljanju v skladu s predpisi o
usposabljanju in zaposlovanju invalidov in predpisi o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju.

200. člen
(pravice delovnih invalidov)

Delavcu, pri katerem je ugotovljena preostala delovna
zmožnost, mora delodajalec zagotoviti:

– opravljanje drugega dela, ustreznega njegovi preo-
stali delovni zmožnosti,

– opravljanje dela s krajšim delovnim časom glede na
preostalo delovno zmožnost,

– poklicno rehabilitacijo,
– nadomestilo plače
v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem za-

varovanju.

5. VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV

201. člen
(opredelitev)

Delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo (v
nadaljnjem besedilu: starejši delavec).

202. člen
(krajši delovni čas)

Starejši delavec lahko sklene delovno razmerje oziro-
ma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom
od polnega, če se delno upokoji.

203. člen
(omejitev nadurnega in nočnega dela)

Starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pi-
snega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega
dela.

V. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC,
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA

RAZMERJA

204. člen
(uveljavljanje pravic pri delodajalcu in sodno varstvo)

(1) Če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje ob-
veznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih
pravic iz delovnega razmerja, ima pravico pisno zahtevati, da
delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti iz-
polni.

(2) Če delodajalec v nadaljnjem roku osmih delovnih
dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje ob-
veznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi krši-
tve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpol-
nitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani deloda-
jalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim
sodiščem.

(3) Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o za-
poslitvi, drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o
zaposlitvi ali odločitev o disciplinski odgovornosti delavca
lahko delavec zahteva v roku 30 dni od dneva vročitve
oziroma od dneva, ko je zvedel za kršitev pravice, pred
pristojnim delovnim sodiščem.

(4) Ne glede na rok iz drugega odstavka tega člena,
lahko delavec denarne terjatve iz delovnega razmerja uve-
ljavlja neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem.

(5) Neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri krše-
na zakonska prepoved diskriminacije, lahko v roku 30 dni
po prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno varstvo pred
pristojnim delovnim sodiščem.

205. člen
(arbitraža)

(1) S kolektivno pogodbo se lahko določi arbitražo za
reševanje individualnih delovnih sporov. V tem primeru mora
kolektivna pogodba določati sestavo, postopek in druga
vprašanja, pomembna za delo arbitraže.

(2) Če je s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajal-
ca in delavca, predvidena arbitraža za reševanje individual-
nih delovnih sporov, se lahko delavec in delodajalec v
pogodbi o zaposlitvi oziroma najkasneje v roku 30 dni od
poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo krši-
tev s strani delodajalca, sporazumeta o reševanju spora
pred arbitražo.

(3) Razveljavitev arbitražne odločitve se lahko zahteva
le v primerih, ki jih določa zakon o delovnih in socialnih
sodiščih.

(4) Če arbitraža ne odloči v roku, določenem s kolek-
tivno pogodbo, najkasneje pa v roku 60 dni, lahko delavec v
nadaljnjem roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred delov-
nim sodiščem.

206. člen
(zastaranje terjatev)

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih
let.
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VI. DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH
ZAUPNIKOV

207. člen
(obveznosti delodajalca do sindikata)

Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in
učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s pred-
pisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. Delo-
dajalec je dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov,
ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti.

208. člen
(sindikalni zaupnik)

(1) Sindikat, ki ima člane zaposlene pri določenem
delodajalcu, lahko imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika,
ki ga bo zastopal pri delodajalcu. Če zaupnik ni določen,
zastopa sindikat njegov predsednik.

(2) Sindikat mora obvestiti delodajalca o imenovanju
oziroma izvolitvi sindikalnega zaupnika.

(3) Sindikalni zaupnik ima pravico zagotavljati in varova-
ti pravice in interese članov sindikata pri delodajalcu.

(4) Sindikalni zaupnik mora izvajati sindikalno dejav-
nost v času in na način, ki ne zmanjšuje učinkovitosti poslo-
vanja delodajalca.

209. člen
(varstvo sindikalnih zaupnikov v primeru prenosa)
(1) V primeru spremembe delodajalca, sindikalni zau-

pnik ohrani svoj status, če pri delodajalcu prevzemniku ob-
stajajo pogoji za njegovo imenovanje v skladu s kolektivno
pogodbo.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če so izpolnjeni
pogoji za ponovno imenovanje sindikalnega zaupnika.

(3) Sindikalni zaupnik, ki mu preneha mandat zaradi
prenosa, uživa varstvo v skladu z 210. členom tega zakona
še eno leto po prenehanju funkcije.

210. člen
(varstvo sindikalnega zaupnika in sindikalna članarina)

(1) Število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo varstvo skla-
dno s 113. členom tega zakona, se lahko določi v skladu s
kriteriji, dogovorjenimi v kolektivni pogodbi oziroma dogo-
vorjenimi med delodajalcem in sindikatom.

(2) Sindikalnemu zaupniku iz prejšnjega odstavka zara-
di sindikalne dejavnosti tudi ni mogoče znižati plače ali proti
njemu začeti disciplinskega ali odškodninskega postopka ali
ga kako drugače postavljati v manj ugoden ali podrejen
položaj.

(3) Na zahtevo sindikata zagotavlja delodajalec v skla-
du z aktom sindikata, katerega član je delavec, tehnično
izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine za de-
lavca.

VII. POSEBNE DOLOČBE

1. OPRAVLJANJE DELA V TUJINI IN POLOŽAJ
DELAVCEV, NAPOTENIH NA DELO V REPUBLIKO

SLOVENIJO

211. člen
(splošno)

(1) V skladu s pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec
začasno napoti delavca na delo v tujino.

(2) Delavec lahko odkloni napotitev v tujino, če obsta-
jajo opravičeni razlogi, kot so:

– nosečnost,
– varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starosti,
– vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let

starosti, če delavec živi sam z otrokom in skrbi za njegovo
vzgojo in varstvo,

– invalidnost,
– zdravstveni razlogi,
– drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziro-

ma s kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje deloda-
jalca.

(3) Če pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti
dela v tujini, morata delodajalec in delavec skleniti novo
pogodbo o zaposlitvi. Pogodba se lahko sklene za čas do-
končanja projekta oziroma za čas dokončanja dela, ki ga
napoteni delavec opravlja v tujini.

212. člen
(pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini)

(1) Če je delavec začasno napoten na delo v tujino,
mora pogodba o zaposlitvi poleg obveznih sestavin po tem
zakonu vsebovati še določbe o:

– trajanju dela v tujini,
– praznikih in dela prostih dnevih,
– minimalnem letnem dopustu,
– višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje,
– drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je

delavec upravičen za čas dela v tujini in pogojih vrnitve v
domovino.

(2) Namesto določil iz četrte in pete alinee prejšnjega
odstavka, se lahko pogodba o zaposlitvi sklicuje na drug
zakon, drug predpis ali na kolektivno pogodbo, ki ureja to
vprašanje.

213. člen
(položaj napotenih delavcev)

(1) Delavec, ki ga tuji delodajalec napoti na začasno
delo v Republiko Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi
po tujem pravu, opravlja začasno delo v Republiki Sloveniji
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo delo in zaposlo-
vanje tujih državljanov.

(2) Delavcu iz prejšnjega odstavka mora delodajalec
zagotoviti pravice po predpisih Republike Slovenije in po
določbah kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo, ki ure-
jajo delovni čas, odmore in počitke, nočno delo, minimalni
letni dopust, plačo, varnost in zdravje pri delu, posebno
varstvo delavcev in zagotavljanje enakopravnosti, če je to za
delavca ugodneje.

(3) V primeru začasnih začetnih del, ki so sestavni del
pogodbe o dobavi blaga, ki ne trajajo več kot osem delovnih
dni in jih opravljajo strokovni delavci dobavitelja, se ne upo-
rablja določba prejšnjega odstavka v delu, ki se nanaša na
minimalni letni dopust in plačo.

(4) V primeru vzajemnosti, se ne uporablja določba
drugega odstavka tega člena v delu, ki se nanaša na plačo,
če opravljanje začasnega dela napotenih delavcev ni daljše
od enega meseca.

(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se
ne uporabljajo za dejavnosti, ki so registrirane v okviru grad-
beništva.

(6) Zavod za zaposlovanje spremlja in obvešča o pogo-
jih zaposlovanja in dela delavcev, ki opravljajo delo v Repu-
bliki Sloveniji po prvem odstavku tega člena.
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2. DELO OTROK, MLAJŠIH OD 15 LET, VAJENCEV,
DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

214. člen
(delo otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in

študentov)
(1) Prepovedano je delo otrok, mlajših od 15 let.
(2) Otrok, ki je mlajši od 15 let, lahko izjemoma, proti

plačilu sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju
umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne,
umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti.

(3) Otrok, ki je dopolnil starost 13 let, lahko opravlja
lažje delo najdalj 30 dni v posameznem koledarskem letu v
času šolskih počitnic tudi v drugih dejavnostih, na način, v
obsegu in pod pogojem, da dela, ki jih bo opravljal, ne
ogrožajo njegovo varnost, zdravje, moralo, izobraževanje in
razvoj. Vrste lažjih del se določijo z izvršilnim predpisom.

(4) Otrok lahko opravlja delo po drugem in tretjem od-
stavku tega člena po predhodnem dovoljenju inšpektorja za
delo, ki ga le-ta izda na podlagi zahtevka zakonitega zasto-
pnika. Postopek in pogoji za izdajo dovoljenja inšpektorja za
delo se podrobneje določijo z izvršilnim predpisom.

(5) Izvršilni predpis iz prejšnjih dveh odstavkov izda
minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za zdravje.

(6) Pri delodajalcu lahko vajenci, dijaki in študenti, ki
so dopolnili starost 14 let, opravljajo praktično izobraževa-
nje v okviru izobraževalnih programov.

(7) V primerih iz drugega, tretjega in šestega odstavka
tega člena, v primerih občasnega ali začasnega opravljanja
dela dijakov in študentov ter volonterskega opravljanja pri-
pravništva, se uporabljajo določbe tega zakona o delovnem
času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki
še niso dopolnili 18 let starosti, ter o odškodninski odgovor-
nosti.

215. člen
(vajenci)

(1) Vajenec, ki se poklicno izobražuje pri delodajalcu
na podlagi učne pogodbe, sklenjene v skladu z zakonom,
ima delovno knjižico.

(2) Za vajenca se v času poklicnega izobraževanja pri
delodajalcu, poleg določb zakona, ki ureja poklicno in stro-
kovno izobraževanje, uporabljajo določbe tega zakona, ki
določajo posebno varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18
let starosti (tretja alinea drugega odstavka 145. člena, 194.
do 198. člen), določba, ki ureja razporeditev delovnega
časa (prvi in tretji odstavek 147. člena), določba o odmoru
med delovnim časom (154. člen), tedenskem počitku (156.
člen), o plačani odsotnosti zaradi osebnih okoliščin (167.
člen), odsotnosti z dela zaradi praznovanja (168. člen), od-
sotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov (169. člen),
odsotnosti z dela zaradi opravljanja funkcije ali obveznosti
po posebnih zakonih (170. člen) in o odškodninski odgo-
vornosti (182. do 185. člen).

(3) Glede uveljavljanja in varstva pravic vajenca v času
poklicnega izobraževanja pri delodajalcu se uporabljajo do-
ločbe 204., 205. in 206. člena tega zakona.

216. člen
(začasna in občasna dela dijakov in študentov)

(1) Dijaki, ki so že dopolnili 15 let starosti, in študentje
lahko opravljajo začasno ali občasno delo tudi na podlagi
napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost
posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi
s področja zaposlovanja.

(2) Kot začasno ali občasno delo v skladu s prejšnjim
odstavkom lahko dijak ali študent opravlja tudi delo na delov-
nem mestu pri posameznem delodajalcu, vendar najdalj 90
dni brez prekinitve v posameznem koledarskem letu.

217. člen
(posebne varstvene določbe)

(1) Ne glede na določbe sedmega odstavka 214. čle-
na in drugega odstavka 215. člena tega zakona, delovni čas
otrok, mlajših od 15 let, ki opravljajo lažje delo v času
šolskih počitnic, ne sme trajati več kot sedem ur na dan in
35 ur na teden. Delo otroka, ki ga opravlja v šolskem letu
izven časa, določenega za pouk, ne sme trajati več kot dve
uri na dan in ne več kot 12 ur na teden.

(2) Otrokom je v vsakem primeru prepovedano oprav-
ljati nočno delo med osmo uro zvečer in šesto uro zjutraj.

(3) Otrokom je potrebno zagotoviti v vsakem 24-urnem
obdobju dnevni počitek najmanj 14 zaporednih ur.

3. POGODBA O ZAPOSLITVI ZA POMORŠČAKE

218. člen
(registracija pogodbe o zaposlitvi)

(1) Pogodbo o zaposlitvi s pomorščakom predloži de-
lodajalec v presojo zakonitosti in registracijo pristojni uprav-
ni enoti v osmih dneh od dneva sklenitve.

(2) Minister, pristojen za pomorstvo, v soglasju z mi-
nistrom, pristojnim za delo, predpiše vsebino, način in po-
stopek registracije pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega od-
stavka.

219. člen
(minimalna starost)

Pogodbo o zaposlitvi za delo na ladji smejo skleniti
osebe, ki so dopolnile starost 16 let.

220. člen
(poskusno delo)

Ne glede na določbo drugega odstavka 125. člena
tega zakona, sme poskusno delo za člana posadke ladij
trgovske mornarice dolge plovbe trajati več kot šest mese-
cev, vendar le do vrnitve ladje v slovensko pristanišče.

221. člen
(delovni čas)

(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 143. člena
in 155. člena tega zakona lahko nadurno delo pomorščaka
izjemoma traja 86 ur na mesec.

(2) Dnevni delovni čas pomorščaka ne sme trajati več
kot 14 ur na dan in ne več kot 72 ur na teden.

(3) Obdobje dnevnega počitka se sme zagotoviti po-
morščaku največ v dveh delih, pri čemer mora en del trajati
najmanj šest nepretrganih ur.

222. člen
(nočno delo)

Delavec – pomorščak, mlajši od 18 let, ne sme delati
ponoči med 22. in sedmo uro naslednjega dne, razen v
primerih izvajanja praktičnega izobraževanja v okviru izobra-
ževalnih programov.

223. člen
(letni dopust)

Če je tako določeno s kolektivno pogodbo, lahko de-
lavci – pomorščaki v celoti izrabijo letni dopust ne glede na
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določbo 163. člena tega zakona do konca naslednjega
koledarskega leta.

4. DELOVNA KNJIŽICA

224. člen
(splošno)

(1) Delavec ima delovno knjižico, ki je javna listina.
(2) Delovne knjižice izdajajo pristojne upravne enote,

ki vodijo tudi evidenco o izdanih delovnih knjižicah.
(3) Minister, pristojen za delo, predpiše vsebino in obli-

ko delovne knjižice, postopek izdaje, način vpisovanja po-
datkov in postopek zamenjave delovne knjižice ter vodenje
evidence o izdanih delovnih knjižicah.

225. člen
(vloga za izdajo delovne knjižice in evidenca izdanih

delovnih knjižic)
(1) Delovna knjižica se izda na podlagi vloge za njeno

izdajo in predloženih potrebnih dokazil.
(2) Vloga za izdajo delovne knjižice se vloži na predpi-

sanem obrazcu, ki vsebuje naslednje podatke:
– priimek in ime;
– enotno matično številko občana oziroma, če ta ni

določena, rojstni datum in spol;
– davčno številko;
– kraj rojstva;
– stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče;
– državljanstvo;
– sedež delodajalca, pri katerem sklepa pogodbo o

zaposlitvi;
– datum in kraj vložitve vloge.
(3) Zahtevi za izdajo delovne knjižice se priloži tudi

obrazec delovne knjižice.
(4) Evidenca o izdanih delovnih knjižicah vsebuje poleg

podatkov iz prve, druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee
drugega odstavka tega člena še:

– zaporedno številko (ki se vpiše v delovno knjižico kot
registrska številka);

– datum izdaje delovne knjižice;
– serijsko številko delovne knjižice;
– upravno enoto, ki je delovno knjižico izdala;
– podatke o izgubljenih, pogrešanih, ukradenih, po-

škodovanih ali izpolnjenih delovnih knjižicah in
– podatke o izdaji nove delovne knjižice.
(5) Podatke iz evidence o izdanih delovnih knjižicah

lahko uporabljajo:
– pooblaščene uradne osebe ministrstva, pristojnega

za delo, inšpekcije za delo in upravnih enot, če gre za
izvrševanje z zakonom določenih nalog, in

– sodišča.

226. člen
(obveznosti delavca in delodajalca)

(1) Delavec mora delodajalcu izročiti delovno knjižico
ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

(2) Delodajalec mora delavcu izdati pisno potrdilo o
prejemu delovne knjižice.

(3) Delodajalec ima delovno knjižico delavca med traja-
njem delovnega razmerja v hrambi, na izrecno zahtevo de-
lavca pa mu jo mora proti podpisu o prejemu izročiti.

(4) Delodajalec je dolžan vpisovati podatke v delovno
knjižico v skladu z izvršilnim predpisom iz tretjega odstavka
224. člena tega zakona.

(5) Delodajalec mora takoj ob prenehanju veljavnosti
pogodbe o zaposlitvi delavcu proti potrdilu o prejemu vrniti
delovno knjižico.

(6) Če delodajalec po prenehanju veljavnosti pogodbe
o zaposlitvi v 30 dneh ne more delavcu vročiti delovne
knjižice, jo pošlje pristojni upravni enoti po stalnem prebiva-
lišču delavca, če je stalno prebivališče delavca neznano, pa
upravni enoti, ki je izdala delovno knjižico.

VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

227. člen
(splošno)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, izvršil-
nih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov deloda-
jalca, ki urejajo delovna razmerja, opravlja inšpekcija za
delo, če z zakonom ni drugače določeno.

(2) V primerih kršitev določb drugega odstavka 20.,
28., prvega odstavka 142., tretjega odstavka 143., 145.,
147., 150., 151., 154., 155., 156., 159., 189., 190.,
prvega odstavka 193., 195., 196., 197., 198., 203., 214.,
215., 217. ali tretjega in petega odstavka 226. člena tega
zakona ima inšpektor za delo po opravljenem inšpekcijskem
nadzorstvu pravico in dolžnost z odločbo delodajalcu odre-
diti, da zagotovi izvajanje zakona.

(3) Inšpekcija za delo lahko, da se prepreči samovoljno
ravnanje in odvrne nenadomestljiva škoda, zadrži učinkova-
nje prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi do
poteka roka za arbitražo oziroma sodno varstvo, oziroma do
izvršljive arbitražne odločitve, oziroma če delavec v sodnem
postopku najkasneje ob vložitvi tožbe zahteva izdajo zača-
sne odredbe, do odločitve sodišča ob predlogu za izdajo
začasne odredbe.

228. člen
(posredovanje v sporu med delavcem in delodajalcem)

(1) Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vroče-
ni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delov-
nega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec
oziroma delodajalec predlaga posredovanje inšpektorja za
delo v sporu.

(2) Če je posredovanje predlagal le delavec ali le delo-
dajalec, inšpektor za delo najprej pridobi soglasje druge
stranke za reševanje spora s posredovanjem.

(3) Inšpektor za delo lahko posreduje v sporu med
delavcem in delodajalcem z namenom, da delavec in delo-
dajalec sporazumno rešita spor.

(4) Inšpektor za delo lahko posreduje v sporu med
delavcem in delodajalcem vse do izvršljive arbitražne odloči-
tve o spornem vprašanju oziroma do odločitve sodišča prve
stopnje o spornem vprašanju.

(5) Sporazum o razrešitvi spornega vprašanja med de-
lavcem in delodajalcem ne sme nasprotovati morali ali prisil-
nim predpisom.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

229. člen
(1) Delodajalec – pravna oseba se kaznuje za prekršek

z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev, če:
1. iskalca zaposlitve ali delavca postavlja v neenako-

praven položaj (6. člen);
2. sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopol-

nila starost 15 let (19. člen);
3. sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki ne izpolnju-

je pogojev za opravljanje dela (prvi odstavek 20. člena);
4. objavi prosto delovno mesto v nasprotju s 25. čle-

nom tega zakona;
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5. pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ravna v nasprotju
s 26. členom tega zakona;

6. ni zagotovil varstva pred spolnim nadlegovanjem v
skladu s prvim odstavkom 45. člena tega zakona;

7. sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas izven
primerov iz prvega odstavka 52. člena tega zakona;

8. sklene eno ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za
določen čas v nasprotju s 53. členom tega zakona;

9. pri nezakonito sklenjeni pogodbi za določen čas ne
upošteva posledice iz 54. člena tega zakona;

10. pisno ne obvesti sindikat o nameravani redni ali
izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu (prvi odsta-
vek 84. člena);

11. ne izrazi v pisni obliki redne ali izredne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi (86. člen) ali delavcu ne vroči redne ali
izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu s 87. čle-
nom tega zakona;

12. v nasprotju z določbo 83. člena ter tretjega, četrte-
ga in petega odstavka 88. člena odpove pogodbo o zaposli-
tvi;

13. izvede postopek odpovedi večjega števila delavcev
iz poslovnih razlogov v nasprotju z določbami 96., 97., 98.,
99., 100. in 101. člena tega zakona;

14. v nasprotju z drugim odstavkom 110. člena izre-
dno odpove pogodbo o zaposlitvi;

15. delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi v nasprotju z
določbami 113., 114., 115. in 116. člena tega zakona;

16. pri določitvi plače delavca ne upošteva minimuma,
določenega s posebnim zakonom oziroma kolektivno po-
godbo, ki neposredno zavezuje delodajalca (prvi odstavek
126. člena);

17. napotenim delavcem, ki začasno opravljajo delo v
Republiki Sloveniji ne zagotovi pravic iz drugega odstavka
213. člena tega zakona;

18. omogoči delo otrok pod 15 letom starosti, vajen-
cev, dijakov in študentov v nasprotju z 214., 215. in 217.
členom tega zakona.

(2) Delodajalec – fizična oseba, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
500.000 tolarjev.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba delodajalca – pravne osebe ter
odgovorna oseba v državnem organu, državni organizaciji ali
lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

230. člen
(1) Delodajalec – pravna oseba se kaznuje za prekršek

z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 1,000.000 tolar-
jev, če:

1. naloži delavcu, ki dela krajši delovni čas, delo preko
dogovorjenega delovnega časa v nasprotju s šestim odstav-
kom 64. člena tega zakona;

2. ne zagotavlja varnih delovnih pogojev pri delu na
domu (drugi odstavek 69. člena);

3. določi polni delovni čas v nasprotju s prvim odstav-
kom 142. člena tega zakona;

4. odredi delo preko polnega delovnega časa v naspro-
tju z določbo tretjega odstavka 143. člena tega zakona;

5. odredi delo preko polnega delovnega časa v naspro-
tju s 145. členom tega zakona;

6. razporedi delovni čas v nasprotju s 147. členom
tega zakona;

7. ne zagotavlja posebnega varstva delavcev pri delu
ponoči ali ne upošteva časovnih omejitev dela ponoči (150.
in 151. člen);

8. se pred uvedbo nočnega dela ne posvetuje s sindi-
katom v skladu s 152. členom tega zakona;

9. delavcu ne zagotovi odmora med delovnim časom,
počitka med zaporednima delovnima dnevoma in tedenske-
ga počitka (154., 155. in 156. člen);

10. delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta v
skladu s tem zakonom (tretji odstavek 65. člena, 159.,
160., 161., 162. in 163. člen);

11. izreče disciplinsko sankcijo v nasprotju s 175. in
176. členom tega zakona;

12. v disciplinskem postopku ne ravna v skladu s
177. členom tega zakona;

13. o disciplinskem postopku ne obvesti sindikat in ne
obravnava pisnega mnenja sindikata v skladu s 179. členom
tega zakona;

14. delavcu ne vroči sklepa o disciplinski odgovornosti
v skladu s 180. členom tega zakona;

15. ne zagotovi delavki, ki doji otroka odmora med
delovnim časom v skladu s prvim odstavkom 193. člena
tega zakona;

16. ne zagotovi pravic do posebnega varstva delavcev,
ki še niso dopolnili 18 let starosti (196., 197. in 198. člen).

(2) Delodajalec – fizična oseba, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo od
100.000 do 500.000 tolarjev.

(3) Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 tolarjev
se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca – pravne ose-
be ter odgovorna oseba v državnem organu, državni organi-
zaciji ali lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstav-
ka tega člena.

231. člen
(1) Delodajalec – pravna oseba se lahko kaznuje za

prekršek z denarno kaznijo 300.000 tolarjev takoj na kraju
prekrška, če:

1. delavcu ne izroči fotokopije prijave v zavarovanje v
15 dneh od nastopa dela (drugi odstavek 9. člena);

2. pri njem opravlja delavec delo na podlagi pogodbe
civilnega prava v nasprotju z drugim odstavkom 11. člena
tega zakona;

3. delavcu ne izroči pisnega predloga pogodbe in po-
godbe o zaposlitvi v skladu z drugim odstavkom 15. člena
tega zakona;

4. ne določi pogojev za opravljanje del na posamez-
nem delovnem mestu v skladu s drugim odstavkom 20.
člena tega zakona;

5. ne objavi prostega delovnega mesta v skladu s prvim
in četrtim odstavkom 23. člena tega zakona;

6. neizbranega kandidata ne obvesti v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi o tem, da ni bil izbran (prvi
odstavek 28. člena);

7. zagotavlja delo delavca uporabniku v nasprotju z 59.
členom tega zakona;

8. ne obvesti o nameravanem organiziranju dela na
domu inšpekcijo za delo pred začetkom dela delavca (tretji
odstavek 67. člena);

9. delavcu, ki mu odpove pogodbo o zaposlitvi, ne
izplača odpravnine v skladu z določbo 109. člena tega
zakona;

10. delavcu ne izplača plače v skladu z določbama
134. in 135. člena tega zakona;

11. delavcu ne izplača nadomestila plače v skladu z
določbo 137. člena tega zakona;

12. delavcu-pripravniku ne izplača plače v skladu z
določbo 140. člena tega zakona;

13. delavki naloži opravljanje dela v nasprotju z zako-
nom in posebnim predpisom, izdanim na podlagi zakona
(189. člen in 190. člen);
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14. delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti naloži
opravljanje dela v nasprotju z zakonom in posebnim predpi-
som, izdanim na podlagi zakona (195. člen);

15. starejšemu delavcu brez njegovega soglasja odre-
di nadurno ali nočno delo (203. člen);

16. na zahtevo delavca ne izroči delavcu delovne knji-
žice med trajanjem delovnega razmerja ali ne vrne delovne
knjižice delavcu po prenehanju delovnega razmerja (tretji in
peti odstavek 226. člena).

(2) Delodajalec – fizična oseba, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka, se lahko kaznuje takoj na kraju prekr-
ška z denarno kaznijo 200.000 tolarjev.

(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se lahko kaznu-
je takoj na kraju prekrška tudi odgovorna oseba delodajalca
– pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu,
državni organizaciji ali lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

232. člen
(prenehanje veljavnosti splošnih aktov delodajalca)
Določbe splošnih aktov delodajalca, ki urejajo vpraša-

nja, ki se v skladu s tem zakonom dogovarjajo v kolektivnih
pogodbah, prenehajo veljati v roku devetih mesecev od
dneva uveljavitve tega zakona.

233. člen
(postopki uveljavljanja in varstva pravic delavcev)
Postopki uveljavljanja in varstva pravic, obveznosti in

odgovornosti iz delovnega razmerja, uvedeni pred dnem
uveljavitve tega zakona, se dokončajo po predpisih, ki so
veljali in se uporabljali do uveljavitve tega zakona.

234. člen
(uporaba določb tega zakona glede na posebne ureditve)

Do spremembe zakonov, ki urejajo prenehanje delov-
nega razmerja zaradi nujnih operativnih razlogov, se uporab-
ljajo določbe tega zakona o odpovedi iz poslovnega razloga.

235. člen
(mirovanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in

pravica do vrnitve)
(1) Delavci, ki jim mirujejo pravice in obveznosti iz de-

lovnega razmerja v skladu z veljavnimi predpisi do dneva, ko
se začne uporabljati ta zakon, se imajo pravico vrniti k delo-
dajalcu na delo, ki so ga prej opravljali, v roku petih dni po
prenehanju razlogov za mirovanje pravic in obveznosti iz
delovnega razmerja. Delodajalec je dolžan obvestiti delavca
o roku, v katerem se mora vrniti na delo.

(2) Delavci, ki po tem zakonu nimajo pravice do vrnitve
na delo in imajo pravico do vrnitve k delodajalcu v skladu z
veljavnimi predpisi do dneva uveljavitve tega zakona, imajo
pravico do ponovne sklenitve pogodbe o zaposlitvi z deloda-
jalcem, razen če je prenehala potreba po opravljanju tega
dela iz poslovnih razlogov. Če delodajalec ne sklene ponov-
ne pogodbe o zaposlitvi iz navedenih razlogov, mora delav-
cu izplačati nadomestilo plače za čas odpovednega roka in
odpravnino, če so za to izpolnjeni pogoji v skladu s tem
zakonom.

236. člen
(postopnost zviševanja starosti)

Ne glede na določbo 201. člena tega zakona, uživajo
posebno varstvo delavke, ki ob uveljavitvi tega zakona iz-

polnjujejo pogoj starosti 51 let. V obdobju do 1. 1. 2014 do
polne uveljavitve enake minimalne starosti za vse delavce,
kot enega izmed pogojev za pridobitev pravice do starostne
pokojnine, se starost za delavke zvišuje vsako leto za štiri
mesece.

237. člen
(postopno uveljavljanje časovne omejitve sklepanja pogodb

o zaposlitvi za določen čas)
(1) Dveletna časovna omejitev sklepanja pogodb o za-

poslitvi za določen čas po določbi drugega odstavka 53.
člena tega zakona se začne uporabljati 1. 1. 2007 oziroma
za manjše delodajalce 1. 1. 2010.

(2) V prehodnem obdobju, od uveljavitve tega zakona
do roka iz prejšnjega odstavka, delodajalec ne sme skleniti
ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas z
istim delavcem in za isto delo, katerih neprekinjen čas traja-
nja bi bil daljši kot tri leta, razen v primerih, ki jih določa
zakon ter v primerih iz četrte, pete in dvanajste alinee prvega
odstavka 52. člena tega zakona.

238. člen
(dodatek za delovno dobo)

Delavci, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona dodatek za
delovno dobo najmanj v višini 0,5% od osnovne plače za
vsako izpolnjeno leto delovne dobe, ohranijo tak dodatek,
ne glede na višino dodatka, določeno s kolektivno pogodbo
na ravni dejavnosti, razen če je s to pogodbo ali pogodbo o
zaposlitvi določen višji dodatek.

239. člen
(prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov)
(1) Do sprejema izvršilnih predpisov, določenih s tem

zakonom, se uporabljata pravilnik o delovni knjižici (Uradni
list RS, št. 28/90, 32/91-I, 47/92, 14/95 in 57/98) in
uredba o delih, na katera ni mogoče razporejati žensk (Uradni
list SRS, št. 12/76), kolikor nista v nasprotju s tem zako-
nom.

(2) Minister, pristojen za izdajo izvršilnih predpisov, iz-
da izvršilne predpise iz 189., 195., 214. in 224. člena tega
zakona v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega
zakona.

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati na-
vodilo o obliki in vsebini registra kolektivnih in delovnih po-
godb (Uradni list SRS, št. 39/71).

240. člen
(odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidom)

Do sprejema zakona, ki bo urejal usposabljanje in za-
poslovanje invalidov, se možnost odpovedi pogodbe o za-
poslitvi iz poslovnega razloga invalidu, ki nima statusa delov-
nega invalida, izvede v skladu s prvim odstavkom 116. člena
tega zakona.

241. člen
(zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem

zavarovanju)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 9. člen

zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99).
Druga alinea prvega odstavka 29. člena navedenega zako-
na se z dnem uveljavitve tega zakona ne uporablja glede
pravice do nadomestila plače v primerih nezmožnosti delav-
ca za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z
delom.
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242. člen
(zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer

brezposelnosti)
Do uskladitve določb 19. člena zakona o zaposlovanju

in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.
5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94 in 69/98) s
tem zakonom, pravice do denarnega nadomestila ne more
uveljaviti tudi zavarovanec, ki mu je prenehala pogodba o
zaposlitvi v primerih iz:

– petega odstavka 73. člena tega zakona,
– 79. člena tega zakona,
– prvega odstavka 81. člena tega zakona,
– tretje alinee prvega odstavka 88. člena tega zakona,
– 90. člena tega zakona, če delavec ni sprejel predloga

za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delovni čas enako-
vreden prejšnji zaposlitvi ter ustrezno ali primerno delo,

– 94. člena tega zakona za obdobje, za katerega se je
z delodajalcem dogovoril za odškodnino namesto odpove-
dnega roka,

– 111. člena tega zakona,
– 118. člena tega zakona, če delavec ne želi nadalje-

vanja delovnega razmerja, ter
– v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi v nasprotju

z 89., 113., 115., 116. in 117. členom tega zakona, če
delavec ni zahteval arbitražne odločitve ali sodnega varstva.

243. člen
(zakon o delovnih in socialnih sodiščih)

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
določba 15. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94) v primerih reševanja individualnih
delovnih sporov v skladu z določbo 205. člena tega zakona.

244. člen
(zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji)

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določ-
be 8., 47., 51., 106. člena, osmi odstavek 147. člena in
sedmi odstavek 172. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99),
v kolikor urejajo prenehanje delovnega razmerja delavcev v
stečajnem postopku ali zaradi potrjene prisilne poravnave in
prednostno pravico do ponovne zaposlitve.

245. člen
(prenehanje veljavnosti zakonov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporab-
ljati zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Urad-
ni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90), razen določb 86. in 87.
člena, ki se uporabljata do uveljavitve zakona, ki bo urejal
kolektivne pogodbe.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati za-
kon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in
71/93), razen določb 112. do 119. člena, ki se uporabljajo
do uveljavitve zakona, ki bo urejal kolektivne pogodbe.

246. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 102-01/89-3/117
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2007. Zakon o spremembi in dopolnitvah obrtnega
zakona (ObrZ-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvah

obrtnega zakona (ObrZ-B)

Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvah obrtne-
ga zakona (ObrZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 24. aprila 2002.

Št. 001-22-40/02
Ljubljana, dne 3. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH OBRTNEGA

ZAKONA (ObrZ-B)

1. člen
Tretji odstavek 17. člena Obrtnega zakona (Uradni list

RS, št. 50/94, 36/2000 – ZPDZC in 61/2000) se spre-
meni tako, da se glasi:

“(3) Obrtna zbornica Slovenije odvzame obrtno dovo-
ljenje in opravi izbris iz obrtnega registra, če ugotovi:

– da fizična ali pravna oseba ne izpolnjuje pogojev iz 9.
člena tega zakona,

– da opravlja dejavnost v nasprotju z obrtnim dovolje-
njem,

– da fizična oseba ni vpisana v vpisnik samostojnih
podjetnikov posameznikov oziroma je iz njega izbrisana ali
da je pravna oseba izbrisana iz sodnega registra.“

2. člen
Na koncu drugega odstavka 39. člena se črta pika in

doda besedilo: “s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.“

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti
odstavek, ki se glasijo:

“(3) Obrtna zbornica Slovenije lahko s pogodbo prene-
se na Davčno upravo Republike Slovenije odmerjanje, pobi-
ranje in izterjevanje članarine.

(4) Zoper osnovo, višino in način plačila članarine ima
član zbornice pravico do pritožbe na organ, ki je s statutom
Obrtne zbornice Slovenije določen kot pritožbeni organ.
Pritožba ne zadrži izvršitve plačila članarine.

(5) Za odločanje o pritožbi zoper osnovo, višino in
način plačila članarine se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja splošni upravni postopek, za prisilno izvršitev plačila
pa določbe zakona, ki ureja davčni postopek.“

Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“(7) Določbi četrtega in petega odstavka tega člena se

smiselno uporabljata tudi za območne obrtne zbornice.“

3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
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Št. 331-01/89-1/25
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2008. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
upravnih taksah (ZUT-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-C)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o upravnih taksah (ZUT-C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 24. aprila 2002.

Št. 001-22-41/02
Ljubljana, dne 3. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-C)

1. člen
V zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000,

44/2000 in 81/2000) se v 4. členu v tretjem odstavku
obakrat črta beseda “oseb,“.

2. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek nastane taksna obvez-

nost za spise in dejanja iz 2. in 3. točke prejšnjega odstav-
ka, za katere se višina takse ne more določiti ob vložitvi
vloge, v trenutku, ko upravni organ pridobi podatke potre-
bne za določitev višine takse, nikakor pa kasneje kot v
trenutku izdaje spisa iz 2. točke oziroma izvršitve dejanja iz
3. točke prejšnjega odstavka.“

3. člen
V 8. členu se v prvem odstavku na koncu črta pika in

doda besedilo “oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi
veljavnimi plačilnimi instrumenti.“

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Takse ni mogoče plačati s taksnimi vrednotnicami, če:
1. mora taksni zavezanec plačati takso nad zneskom,

določenim s predpisom iz 9. člena tega zakona;
2. je v taksni tarifi določeno, da je treba plačati takso v

gotovini,
3. plačuje takso taksni zavezanec v tujini ali
4. če mora taksni zavezanec plačati takso za spis ali

dejanje v elektronskih upravnih zadevah.“

V tretjem odstavku se za besedo “gotovini“ dodajo
besede “oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljav-
nimi plačilnimi instrumenti“.

4. člen
Besedilo 16. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Organ, ki prejme ali neposredno sprejme od taksnega

zavezanca vlogo ali drug spis, za katerega ni plačana taksa
ali je taksa plačana v prenizkem znesku, obvesti taksnega
zavezanca o obveznosti za plačilo upravne takse, o znesku
takse, ki jo je zavezanec dolžan plačati in o roku, v katerem
mora biti taksa plačana. Rok za plačilo takse ne sme biti
daljši od 15 dni.

Če taksni zavezanec ne plača upravne takse v skladu s
prejšnjim odstavkom, mu organ, ki je pristojen za odločanje
o zahtevi, pošlje taksni opomin, naj v 15 dneh od prejema
opomina plača redno takso in takso za opomin.

Pristojni organ vzame v postopek tudi nekolkovane ali
premalo kolkovane vloge, vendar odločbe oziroma drugega
akta ni mogoče vročiti taksnemu zavezancu, preden ne po-
ravna takse, vključno s takso za opomin.

Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ vroči tak-
snemu zavezancu odločbo, s katero mu nalaga določeno
obveznost, odločbo ali drug akt s katerim zavrne ali zavrže
zahtevek taksnega zavezanca ter odločbo o pritožbi.

Neplačana ali premalo plačana taksa se izterja v skladu
z 19. členom tega zakona.“

5. člen
V 17. členu se v tretjem odstavku za besedo “zahtevo“

dodajo besede “ali z opustitvijo ali opravo kakšnega deja-
nja“.

6. člen
V 19. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti

odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prvi do četrti odstavek tega člena, carin-

ske takse, takse s področja trošarin in druge upravne takse,
ki jih zaračunavajo carinski organi izterja carinski organ v
skladu s tem zakonom in predpisi, ki se nanašajo na izterja-
vo carinskega dolga oziroma trošarin.“

7. člen
V 28. členu se v 3. točki besede “priznanje takse

oprostitve“ nadomestijo z besedami “priznanje oprostitve
plačila stroškov v upravnem oziroma sodnem postopku“.

Črta se 7. točka.
Besedilo 10. točke se spremeni, tako da se glasi:
“10. prijave in zahtevki za vpis v ali izbris iz davčnih

registrov ter potrdila oziroma odločbe o vpisu v oziroma
izbrisu iz registra;“

Za 14. točko se dodata novi 14.a in 14.b točka, ki se
glasita:

“14.a spisi in dejanja v zvezi z uveljavljanjem osebnih
stikov med otroci in starši;

14.b spisi in dejanja v postopku za izdajo parkirne
karte;“

Za 15. točko se doda nova 15.a točka, ki se glasi:
“15.a spisi in dejanja v postopku izdaje gradbenih do-

voljenj v okviru varstva vojnih grobišč;“

8. člen
Za prvim odstavkom opomb k tarifni številki 1 se doda

nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Taksa se ne plača za vlogo za izdajo potrdila iz

uradnih evidenc.“
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9. člen
V naslovu II. poglavja taksne tarife se na koncu dodajo

besede “IN SKLEPI“.

10. člen
V tarifni številki 3 se doda nov drugi odstavek, ki se

glasi:
“Za sklepe, s katerimi se zaključi postopek oziroma

sklepe, ki so izdani na zahtevo stranke in za katere ni predpi-
sana posebna taksa 200 točk“.

11. člen
Za prvim odstavkom opomb k tarifni številki 4 se doda

nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Če upravni organ v okviru postopka, ki ga vodi na

zahtevo stranke, sam pridobi podatke iz uradne evidence,
plača taksni zavezanec za vsak tako pridobljen podatek
polovično takso iz prvega odstavka te tarifne številke. Taksni
zavezanec je oseba, na zahtevo katere je upravni organ
začel postopek v okviru katerega pridobi podatke iz uradne
evidence. Taksna obveznost v tem primeru nastane najka-
sneje, ko upravni organ izda spis oziroma opravi dejanje v
postopku, ki ga vodi na zahtevo stranke. Taksa iz tega
odstavka se ne plača, če upravni organ pridobi podatek v
obliki tipskih elektronskih sporočil oziroma z neposrednim
vpogledom v uradno evidenco.“

12. člen
Za tarifno številko 11 se doda nova tarifna številka 11a,

ki se glasi:
“Tarifna številka 11a
Za ugotovitveno odločbo o državljanstvu 2000 točk“.

13. člen
Za desetim odstavkom opomb k tarifni številki 12 se

doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
“(11) Takse po tej tarifni številki se plačujejo v goto-

vini.“

14. člen
V tarifni številki 16 se v 1. točki besedilo podtočke d)

spremeni, tako da se glasi:
“d) za dovoljenje za nabavo streliva ali delov streliva

100 točk,“.
V opombah se besedilo prvega odstavka spremeni,

tako da se glasi:
“(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posa-

mezno orožje, razen v primerih iz 1.h) in 1.l) točke in 2.h)
točke te tarifne številke, kjer se plača ena taksa za vse
podedovano orožje oziroma za vse orožje, za katero menja
listine.“

V opombah se besedilo četrtega in petega odstavka
spremeni, tako da se glasi:

“(4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za
posest za lovsko ali športno orožje plača polovično takso iz
te tarifne številke za izdajo naslednjih istovrstnih listin za pet
kosov lovskega ali športnega orožja. Za vsak nadaljnji kos
lovskega ali športnega orožja pa se plača polna taksa iz te
tarifne številke.

(5) taksa iz 2.a), b) in g) točke te tarifne številke se ne
plača za orožje, ki ga nabavljajo športna društva in njihove
panožne zveze in je namenjeno izključno za izvajanje njihove
športne dejavnosti, lovske organizacije, vključene v Lovsko
zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot
pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ri-
biško zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z ribolo-

vom kot pridobitno dejavnostjo ter organizacije rezervnih
častnikov.“

Za petim odstavkom opomb se doda nov šesti odsta-
vek, ki se glasi:

“(6) Za zamenjavo orožne listine po prvem oziroma
drugem odstavku 84. člena zakona o orožju se plača taksa
iz 1.h) točke oziroma iz 2.h) točke te tarifne številke.“

15. člen
Besedilo tarifne številke 21 se spremeni, tako da se

glasi:
“Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena, izda-

no na zahtevo taksnega zavezanca 600 točk.
Za vsako naslednjo odločbo o spremembi osebnega

imena, izdano na zahtevo taksnega zavezanca se plača dva-
kratna vrednost takse iz prejšnjega odstavka.

Opomba:
(1) Če gre za spremembo osebnega imena zaradi uskla-

ditve osebnega imena med posameznimi evidencami in ose-
bnimi dokumenti ali odločbami, se ne plača taksa po tej
tarifni številki, ampak po tarifni številki 3 te taksne tarife.“

16. člen
V tarifni številki 22 se številka “200“ nadomesti s števil-

ko “400“.

17. člen
V tarifni številki 26 se v prvem odstavku za besedo

“posameznik“ dodajo besede “oziroma gospodarska druž-
ba“.

18. člen
Tarifna številka 27 se črta.

19. člen
Besedilo tarifne številke 32 se spremeni, tako da se

glasi:
“Za odločbo za opravljanje občasnih prevozov potnikov

v cestnem prometu, in sicer:
1. za dovoljenje tujemu prevozniku za vstop praznega

avtobusa 100 točk
2. za dovoljenje tujemu prevozniku za izmenične vož-

nje 500 točk
3. za dovoljenje za ostale občasne prevoze 100 točk
4. za dovoljenje domačemu prevozniku za opravljanje

občasnih prevozov 50 točk
5. za izjemno dovoljenje tujemu prevozniku na mejnem

prehodu 500 točk
6. za odločbo s katero se zavrne zahtevek za izdajo

dovoljenja iz točk 1 do 5 te tarifne številke 100 točk
Opomba:
(1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vza-

jemnosti oproščena plačila takse iz 1., 2. ali 3. točke te
tarifne številke.

20. člen
Za tarifno številko 32 se doda nova tarifna številka 32a,

ki se glasi:
“Tarifna številka 32a
V zvezi z opravljanjem posebnih linijskih prevozov pot-

nikov v cestnem prometu, in sicer:
1. za priglasitev pogodbe za opravljanje posebnih linij-

skih prevozov 200 točk
2. za izdajo dovoljenja za opravljanje posebnih linijskih

prevozov 500 točk.“
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21. člen
Besedilo tarifne številke 33 se spremeni tako, da se

glasi:
“Na področju delitve dovolilnic za mednarodni prevoz

blaga se plača taksa:
1. za izdajo posebnega dovoljenja za vstop ali izstop iz

Slovenije 500 točk
2. za dovoljenje za kabotažo za enkratni prevoz 500

točk
3. za dovoljenje za kabotažo za večkratni prevoz 1000

točk
4. za vpis v evidenco mednarodnih prevoznikov 300

točk.“

22. člen
Za tarifno številko 33 se doda nova tarifna številka 33a,

ki se glasi:
“Tarifna številka 33a
1. Na področju železniškega prometa se plača upravna

taksa za:
a) izdajo tehničnega soglasja o ustreznosti sestavnega

dela proge 500 točk
b) licenco prevoznika v železniškem prometu 20.000

točk
c) varnostno spričevalo prevozniku v železniškem pro-

metu 20.000 točk
d) izdajo izjemnega soglasja za gradnjo v varovalnem

pasu 400 točk
e) za izdajo obratovalnega dovoljenja za železniška vo-

zila 500 točk
f) slovensko tehnično soglasje o ustreznosti železni-

škega vozila 500 točk
2. Za odločbe in druge akte, ki jih v upravnem postop-

ku izda upravljavec:
a) za odločbo o dodelitvi vlakovne poti 400 točk
b) za soglasje za izredne prevoze 400 točk
c) za pisno dovoljenje za osebe, ki opravljajo določena

dela na železniškem območju 400 točk.“

23. člen
V prvem odstavku opomb k tarifni številki 44 se številka

“50%“ nadomesti s številko “10%“.

24. člen
Za prvim odstavkom opomb k tarifni številki 45 se doda

nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Če Carinska uprava izda predhodno dovoljenje za

katerega od postopkov z ekonomskim učinkom za en sam
uvoz oziroma izvoz blaga, ki se uvaža oziroma izvaža z eno
samo carinsko deklaracijo, se za dovoljenje ne plača taksa
po tej tarifni številki ampak po tarifni številki 44 te taksne
tarife.“

V dosedanjem drugem odstavku opomb, ki postane
tretji odstavek, se številka “50%“ nadomesti s številko “10%“.

Dosedanji tretji odstavek opomb postane četrti odsta-
vek.

V dosedanjem četrtem odstavku opomb, ki postane
peti odstavek, se številka “50%“ nadomesti s številko “10%“.

Dosedanji peti odstavek opomb postane šesti odsta-
vek.

25. člen
V drugem odstavku opomb k tarifni številki 46 se števil-

ka “50%“ nadomesti s številko “10%“.

26. člen
V prvem odstavku opomb k tarifni številki 47 se številka

“50%“ nadomesti s številko “10%“.

27. člen
V tarifni številki 49 se črta besedilo “soglasje Vlade

Republike Slovenije za odprtje proste carinske cone ali eko-
nomske cone ter za“.

Besedilo opombe se spremeni tako, da se glasi:
“Za odločbo, s katero se spremeni, dopolni ali nado-

mesti prej izdano dovoljenje, se plača taksa v znesku 10%
takse, določene v tej tarifni številki.“

28. člen
V prvem odstavku opomb k tarifni številki 50 se številka

“50%“ nadomesti s številko “10%“.

29. člen
Za tarifno številko 50 se doda nova tarifna številka 50a,

ki se glasi:

“Tarifna številka 50a
Za odločbo o sprejemu ukrepov carinskega organa v

zvezi z zakonom o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic inte-
lektualne lastnine 1.000 točk.“

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

30. člen
Ne glede na 8. člen zakona lahko upravni organ zavrne

zahtevek stranke, da plača takso z elektronskim denarjem
ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, če tehnična
opremljenost upravnega organa ne dopušča plačila s tak-
šnim instrumentom.

Vlada in pristojni organi lokalnih skupnosti morajo v
roku enega leta od uveljavitve tega zakona zagotoviti tehnič-
no opremljenost upravnih organov, ki omogoča plačevanje
taks pri upravnem organu z elektronskim denarjem ali drugi-
mi veljavnimi plačilnimi sredstvi.

31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 436-02/89-4/24
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2009. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Madžarski

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Madžarski
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Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Madžarski imenujem Andreja Ge-
renčerja.

Št. 001-09-5/02
Ljubljana, dne 9. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2010. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Madžarski

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izredne in pooblaščene

veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Madžarski

Odpoklicujem Ido Močivnik izredno in pooblaščeno
veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Madžarski.

Št. 001-19-1/02
Ljubljana, dne 9. maja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

2011. Spremembe in dopolnitve seznama potrjenih
domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort
kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena
introdukcija v Republiki Sloveniji, ter
udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere je
dovoljen promet 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 ter
Uradni list RS, št. 86/98 - ZVNSR) ter v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I in 45/94) objavlja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S E Z N A M A

potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih
sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena

introdukcija v Republiki Sloveniji, ter
udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere je

dovoljen promet v Republiki Sloveniji

1
Iz Seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in

tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena in-
trodukcija v Republiki Sloveniji, ter udomačenih sort kmeti-
jskih rastlin, za katere je dovoljen promet v Republiki Slov-
eniji (Uradni list RS, št. 59/01; v nadaljnjem besedilu:
seznam), se izbrišejo naslednje sorte:

Vrsta rastlin, Sorta  Leto vpisa    Žlahtnitelj * Zastopnik* Opombe **
registrska številka sorte

INDUSTRIJSKE RASTLINE
Sladkorna pesa Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll

Astro 1997 73 345 2
Dori 1999 336 345 2
Gina 1997 282 345 2
Marika 1991 282 345 2
Prisma 1990 61 345 2
Romea 1997 73 345 2

Oljna ogrščica, ozimna Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.
Tandem 1988 209 - 2

Soja Glycine max (L.) Merril
Ana 1990 10 - 2
Gordana 1987 195 - 2
S-0990 1986 168 - 2
Slavonka 1988 195 - 2
Tina 1988 195 - 2

* Polno ime in sedež žlahtnitelja oziroma zastopnika sorte je v legendi, ki je kot priloga I sestavni del tega seznama
** Opombe: Razlogi za izbris sorte so podani v prilogi, ki je kot priloga II sestavni del tega seznama



Stran 4110 / Št. 42 / 15. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Vrsta rastlin, Sorta  Leto vpisa    Žlahtnitelj * Zastopnik* Opombe **
registrska številka sorte

KROMPIR
Krompir Solanum tuberosum  L.

Bolesta 1999 6 232 1
Concorde 1995 6 232 1
Cornado 1996 6 232 1
Signal 1999 6 232 1

2
Na seznam se dodajo naslednje sorte:

Vrsta rastlin, Sorta Leto vpisa Žlahtnitelj* Zastopnik*
registrska številka sorte

1 2 3 4 5

ŽITO
Jari oves Avena sativa L.

Neklan 2002 231 232
Izak 2002 231 232

Jari ječmen Hordeum vulgare L.
Astoria 2002 230 232
Scarlet 2002 222 13
Tabora 2002 230

232

Ozimni ječmen Hordeum vulgare L.
Petra 2002 202 13
Holli 2002 71 13

Ozimna rž Secale cereale L.
Ursus 2001 218 232

Ozimna tritikala Triticum x Secale L.
Lamberto 2002 62 232

Ozimna pšenica Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
Ornicar 2001 31 134
Pegassos 2001 73 13
Pajero 2001 28 13

Koruza Zea mays L.
Ragusa 2002 338 13
Aurora 2002 151 13
Geyser 2002 335 333
LG 23.72 2002 151 13
LG 23.05 2002 151 13
LG 23.07 2002 151 13
Pelican 2002 335 333
Celest 2002 335 333
Fructis 2002 182 13
Eurostar 2002 215 232
Kuxxar 2002 67 13
Mikado 2002 145 143
PR33J24 2002 189 190
PR34G13 2002 189 190
Vic 2002 145 143
DK 391 2002 273 138
Oldham 2002 335 333
PR38F10 2002 189 190
Brissac 2002 145 143
Sprinter 2002 335 333
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Vrsta rastlin, Sorta Leto vpisa Žlahtnitelj* Zastopnik*
registrska številka sorte

1 2 3 4 5

KRMNE RASTLINE
Rdeča bilnica Festuca rubra L.

Aida 2002 86 232
Iris 2002 45 232
Roland 21 2002 86 232

Trpežna  ljuljka Lolium perenne L.
Flor 2002 45 232
Henrietta 2002 86 232
Kaiser 2002 45 232

Lucerna Medicago sativa L.
Plato 2002 86 232
Verko 2002 86 232

Travniška latovka Poa pratensis L
Monique 2002 45 232

Krmni grah Pisum sativum L.
Sponsor 2002 24 13

Krmni bob Vicia faba L.
Gloria 2002 22 13

Panonska grašica Vicia pannonica L.
Beta 2002 64 13

Ozimna grašica Vicia villosa L.
Vilana 2002 27 13

KROMPIR
Krompir Solanum tuberosum L.

Cunera 2002 6 232
Fontane 2002 6 232
Sinora 2002 6 232

VRTNINE
Čebula Allium cepa L.

Glacier 2002 30 362

Por Allium porrum L.
Columbus 2002 30 362

Belo zelje Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. f. alba DC.
Bronco 2002 30 362

Rdeče zelje Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. f. rubra DC.
Lectro 2002 30 362

Ohrovt Brassica oleracea L. convar bullata DC. et var. sabauda L.
Melissa 2002 30 362

Lubenica Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Jade 2002 312 232

Melona ali dinja Cucumis melo L.
Early Dawn 2002 52 232

Kumare Cucumis sativus L.
Thunder 2002 312 232
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Vrsta rastlin, Sorta Leto vpisa Žlahtnitelj* Zastopnik*
registrska številka sorte

1 2 3 4 5

Glavnata solata Lactuca sativa L. convar. sativa var. capitata L.
Noisette 2002 83 267
Campania 2002 83 267
Tatiana 2002 83 267
Fatima 2002 83 267

Paradižnik Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farwell
Hector 2002 52 232

INDUSTRIJSKE RASTLINE
Soja Glycine max L.

Ceresia 2002 78 13

Sladkorna pesa Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll
Remos 2002 1 345
Antilla 2002 283 345
Laetitia 2002 282 345

Hmelj Humulus lupulus L.
Taurus 2002 313 104

3
Te spremembe in dopolnitve seznama začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-21-03-118/01-1
Ljubljana, dne 26. aprila 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA I

LEGENDA IMEN IN SEDEŽEV ŽLAHTNITELJEV TER ZASTOPNIKOV SORT KMETIJSKIH RASTLIN

Koda Polno ime

1 A. Dieckmann-Heimburg, Saatzucht Sülbeck, Postfach 11 65, 31684 Nienstädt, Nemčija
6 Agrico Research BV, P.O. Box 40, 8300 AA Emmeloord, Nizozemska
10 Agron. Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za specialnu proizvodnju bilja, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb,

Hrvaška
13 Agrosaat družba za zastopanje in trgovino d.o.o., Devova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
22 Asgrow Seed Company, 2605 East Kilgore road, Kalamazoo 49002, Michigan, ZDA
27 Batl, PZA del Palacio 3, 08003 Barcelona, Španija
28 Bayerische Pflanzenzuchtgesellshaft e. G. & Co. Ko., Elisabethstrasse 38, 80796 München, Nemčija
30 Bejo Zaden BV, P.O. Box 50, 1749 ZH Warmenhuizen, Nizozemska
31 Ets Claude C. Benoist, Ferme de Moyencourt, 78910 Orgerus, Francija
45 Ceccato Sementi srl, Via A. Mantegna, 35019 Tombolo, Italija
52 Clause Semences, 24 bld. Brossolette, 91221 Bretigny sur Orge, Francija
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Koda Polno ime

61 Danisco Seed, Hojbygardvej 14, 4960 Holeby, Danska
62 Danko Hodowla Roslin sp. zoo, Choryn, 64-005 Racot, Poljska
64 DATE Kutato Kozpont, Westsik Vilmos ut 4-6, 4400 Nyiregyhaza, Madžarska
67 Dekalb Genetics Corporation, 3100 Sycamore Road, Dekalb, Illinois 60115, ZDA
71 Deutsche Saatveredelung Lippstadt - Bremen Gmbh, PF 1407, 4780 Lippstadt, Nemčija
73 Fr. Strube Saatzucht KG, PF 13 53, D-38358 Schöningen, Nemčija
78 DSP Delley Samen und Pflanzen AG., Postfach 16, 1567 Delley, Švica
83 Enza Zaden B.V., Postbox 7, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
86 Feeldsaaten Freudenberger GmbH, Postfach 1 04, 47812 Krefeld, Nemčija
104 Hmeljarsko združenje Slovenije- GIZ, PP 151, 3310 Žalec, Slovenija
138 Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d., Kolodvorska 1, 9220 Lendava, Slovenija
143 KWS Austria GmbH, Podružnica Ljubljana, Štrekljeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
145 KWS MAIS GMBH, Grimsehlstrasse 31, 37555 Einbeck, Nemčija
151 Limagrain Genetics SA, POB 115, 63230 Riom, Francija
168 Northrup King Co., PO Box 959, 55440 Minneapolis, Minnesota, ZDA
182 PAU Semences S.A., Av. Gaston Phoebus, 46230 Lescar, Francija
189 Pioneer Hi-Bred Int. Inc., 400 Locust str., Des Moines 9, Iowa 50308, ZDA
190 Pioneer Saaten Predstavništvo za Slovenijo, Markišavska 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija
195 Poljoprivredni centar Hrvatske Biljna proizvodnja i sjemenarstvo, Ilica 101, 1000 Zagreb, Hrvaška
202 Probstdorfer Saatzucht GMBH, Parkring 12, 1011 Wien, Avstrija
209 Ringot, 64 rue Leon Beauchamp, 59930 La Chapelle d‘Armentieres, Francija
215 Rustica Prograin Genetique, Domaine de Sandreau, 31700 Mondonville, Francija
218 Saatzucht F. von Lochow-Petkus GmbH, Postfach 11 97, 29296 Bergen, Nemčija
222 Saatzucht Josef Breun GdbR, Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach, Nemčija
224 Axel Toft Growarer, Tonderingvej 14, 7870 Roslev, Danska
230 Secobra Recherches, Centre de Bois Henry, 78580 Maule, Francija
231 Selgen a.s., Jankovcova 18, 17037 Praga, Češka
232 Semenarna Ljubljana proizvodnja in trgovina d.d., Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana, Slovenija
267 Zeleni hit d.o.o., Savlje 90a, 1000 Ljubljana, Slovenija
273 Monsanto Trading Lt., Verhalom u. 12-16b, H - 1023 Budapest, Madžarska
282 KWS SAAT AG, Postfach 1463, 37555 Einbeck, Nemčija
283 Danisco Seed Austria GmbH, Esslinger Hauptstr. 132, 1220 Wien, Avstrija
312 SEMINIS Vegetable Seeds Europe. PO Box 22, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
313 Bayerische Landesanstalt fur Bodenkult und Pflanzenbau (LBP), Voettinger Strasse 38, 85354 Freising, Nemčija
333 Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
335 Syngenta seeds S.A. Chemin de l’Hobit - B.P. 27, 31790 Saint Sauveur, France
336 Syngenta seeds AB, Sockerbruksvagen 1, S-261 23 Landskrona, Švedska
338 Orsem Hybrides, La Boissiere Rue des Fouleries B.P. 2001, F-28203 Chateadun Cedex, France
345 CENTER ZA SLADKORNO PESO, Hardek 34g, 2270 Ormož, Slovenija
362 Agrocasol d.o.o., Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

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
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2012. Pravilnik R�WRSORWQL�]DãþLWL�LQ�XþLQNRYLWL�UDEL�HQHUJLMH�Y�VWDYEDK 

1D�SRGODJL���D�LQ���F�þOHQD�]DNRQD�R�JUDGLWYL�REMHNWRY��8UDGQL�OLVW�656��ãW��������LQ��������WHU�
Uradni list RS, št. 59/96 in 45/99) izdaja minister za okolje in prostor  
 

P R A V I L N I K 

R�WRSORWQL�]DãþLWL�LQ�XþLQNRYLWL�UDEL�HQHUJLMH�Y�VWDYEDK 
 

,��63/2â1(�'2/2ý%( 

���þOHQ 

���� 7D� SUDYLOQLN� GRORþD� WHKQLþQH� ]DKWHYH�� NL� PRUDMR� ELWL� L]SROQMHQH� JOHGH� WRSORWQH� ]DãþLWH� LQ�
XþLQNRYLWH�UDEH�HQHUJLMH�]D�RJUHYDQMH�VWDYE��QDPHQMHQLK�]D�ELYDQMH�LQ�delo ljudi.  

���� 7D� SUDYLOQLN� YHOMD� ]D� QRYRJUDGQMH� LQ� ]D� UHNRQVWUXNFLMH� VWDYE�� þH� VR� SUL� UHNRQVWUXNFLMDK� GDQH�
WHKQLþQH�PRåQRVWL�]D�QMLKRYR�L]YHGER�LQ�XSRãWHYDQL�SRJRML�YDUVWYD�NXOWXUQH�GHGLãþLQH� 

����3UL�REQRYL�VWDYE�DOL�QMLKRYLK�GHORY�GRORþEH�WHJD�SUDYLOQLND�QH�YHOMDMR��PRUDMR�SD�ELWL�GRVHåHQH�
]DKWHYH�L]�����R]LURPD�����þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND� 

 
���þOHQ 

(1) Ta pravilnik ne velja za tiste stavbe, ki spadajo v skupino industrijskih objektov (v nadaljnjem 
besedilu: industrijske stavbe): 
− ki se ne ogrevajo ali klimatizirajo na temperaturo v prostorih, višjo od 12 °C ali 
− NDWHULK�QRWUDQML�YLUL�WRSORWH�]DUDGL�WHKQRORãNLK�SURFHVRY�QDGRPHãþDMR�Y�þDVX�RJUHYDQMD�YHþ�NRW�

polovico toplotnih izgub ali 
− ]D� GHODYQLFH�� WRYDUQLãNH� KDOH� LQ� VNODGLãþD�� NL� VR� Y� þDVX� RJUHYDQMD� SUDYLORPD� RGSUWL� YHþ� NRW�

SRORYLFR�GHORYQHJD�þDVD� 

���� 7D� SUDYLOQLN� QH� YHOMD� WXGL� ]D� QHVWDQRYDQMVNH� NPHWLMVNH� VWDYEH�� OHWDOVNH� ORSH�� JDUDåH� LQ�
]DNORQLãþD� 

 
���þOHQ 

V stavbe se lahko vgrajujejo samo gradbeni proizvodi, ki so bili dani v promet skladno s predpisi o 
gradbenih proizvodih.  

 
���þOHQ 

(1) Vse priloge, navedene v tem pravilniku, so njegov sestavni del. 

(2) Standardi, navedeni v tem pravilniku, se hranijo in so na voljo pri slovenskem nacionalnem 
organu za standarde. 

 
���þOHQ 

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku oziroma v njem navedenih standardih, imajo naslednji pomen: 
1. ªOHWQD�VSHFLILþQD�SRWUHEQD�WRSORWD�]D�RJUHYDQMH©��Qh, (kWh) je potreba po toploti, ki jo je treba 

v enem letu dovesti v stavbo za doseganje projektnih notranjih temperatur; 
2. »celotna zunanja površina stavbe«, A,(m2) je zunanja površina stavbe, skozi katero toplota 

SUHKDMD�Y�]XQDQMH�RNROMH��GRORþHQD�SR�6,67�(1����� 
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3. »uporabna površina«, Au, (m
2) je notranja tlorisna površina ogrevanih prostorov po projektu; 

4. »ogrevana prostornina stavbe«, Ve, (m
3) je prostornina stavbe, ki jo obdaja zunanja površina 

stavbe, skozi katero prehaja toplota v okolico; 
5. »neto ogrevana prostornina stavbe«, V, (m3�� MH� SURVWRUQLQD� VWDYEH�� GRORþHQD� SR� VWDQGDUGX�

6,67�,62�������WRþND������� 
6. »faktor oblike«, ƒ0 = A/Ve, (m-1) je razmerje med celotno zunanjo površino A in ogrevano 

prostornino stavbe Ve, ki jo ta površina obdaja; 
7. »projektna zunanja temperatura« je zunanja temperatura, ki jo je treba upoštevati pri 

QDþUWRYDQMX�RJUHYDOQHJD�VLVWHPD� 
8. »projektna notranja temperatura« jH� SUHGYLGHQD� WHPSHUDWXUD� Y� SURVWRULK�� NRW� MH� GRORþHQD� Y�

projektu; 
9. ªQRWUDQMD� WHPSHUDWXUD©� MH� DULWPHWLþQD� VUHGLQD� WHPSHUDWXUH� ]UDND� LQ� SRYSUHþQH� VHYDOQH�

WHPSHUDWXUH�Y�VUHGLãþX�SURVWRUD��QRWUDQMD�VXKD�UH]XOWDQWQD�WHPSHUDWXUD�� 
10. »zunanja temperatura« je temperatura zunanjega zraka; 
11. »transmisijske toplotne izgube«, QT, (kWh) so toplotne izgube zaradi prehoda toplote skozi 

ovoj stavbe; 
12. ªSUH]UDþHYDOQH� WRSORWQH� L]JXEH©��QV, �N:K�� VR� WRSORWQH� L]JXEH� ]DUDGL� L]PHQMDYH� RGWRþQHJD�

zraka iz prostorov z zunanjim zrakom; 
13. »dobitki notranjih virov«, Qi, (kWh) je toplota, ki vstopa v ogrevani prostor ali se v njem ustvarja 

in njen vir ni ogrevalni sistem; 
14. ªGRELWNL� VRQþQHJD� REVHYDQMD©�� Qs�� �N:K�� MH� WRSORWD�� NL� YVWRSD� Y� SURVWRU� ]DUDGL� VRQþQHJD�

obsevanja; 
15. »toplotna prevodnost«, λ, �:�P.�� MH� VQRYQD� ODVWQRVW�PDWHULDOD�� GRORþHQD� SUL� VUHGQML� GHORYQL�

WHPSHUDWXUL�LQ�YODåQRVWL�PDWHULDOD� 
16. »toplotna prehodnost«, U, (W/m2K) je celotna toplotna prehodnost, ki upošteva prehod toplote 

VNR]L�HOHPHQW�RYRMD�VWDYEH�LQ�YNOMXþXMH�SUHYDMDQMH��NRQYHNFLMo in sevanje; 
17. ªJOREDOQR�VRQþQR�REVHYDQMH©�� j, (kWh/m2�� MH�HQHUJLMD�VRQFD�QD�HQRWR�SRYUãLQH�Y�GRORþHQHP�

þDVRYQHP�REGREMX� 
18. ªRJUHYDQ� SURVWRU©� MH� RPHMHQ� ]DSUW� SURVWRU�� NL� MH� RJUHYDQ� QD� HQR� DOL� YHþ� SURMHNWQLK� QRWUDQMLK�

temperatur; 
19. »neogrevan prostor« je soba ali omejen zaprt prostor, ki ni del ogrevanega prostora in se ne 

ogreva; 
20. ªWRSORWQL�PRVW©� MH�PHVWR� Y� RYRMX� VWDYEH�� NMHU� MH� SUHKRG� WRSORWH� SRYHþDQ� ]DUDGL� VSUHPHPEH��

materiala, debeline ali geometrije konstrukcije; 
21. »trajanje ogrevalne sezone« je število dni med�]DþHWNRP�LQ�NRQFHP�RJUHYDOQH�VH]RQH� 
22. ª]DþHWHN� RJUHYDOQH� VH]RQH©� MH� GRORþHQ� ]� QDVOHGQMLP� GQHP�� NR� MH� SR� WUHK� GQHK� ]DSRUHG�

]XQDQMD�WHPSHUDWXUD�RE�����XUL�QLåMD�DOL�HQDND�����&� 
23. ªNRQHF� RJUHYDOQH� VH]RQH©� MH� GRORþHQ� V� þDVRYQLP� REGREMHP�� Y� NDWHUHP� MH� ]XQDQMD�

temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh višja od 12 °C in po tem datumu v 
REUDYQDYDQHP�OHWX�QL�YHþ�WUHK�]DSRUHGQLK�GQL��NR�EL�VH�WHPSHUDWXUD�SRQRYQR�]QLåDOD�QD�����&�
ali manj. Tretji dan zadnjega takšnega niza je konec ogrevalne sezone; 

24. »temperaturni primanjkljaj«, DD, (dan K) je razlika med notranjo temperaturo (20 °C) v 
RJUHYDQHP� SURVWRUX� LQ� SRYSUHþQR� GQHYQR� ]XQDQMR� WHPSHUDWXUR� ]UDND�� 7HPSHUDWXUQL�
SULPDQMNOMDM�XSRãWHYD�OH�GQHYH��NR�MH�ELOD�SRYSUHþQD�]XQDQMD�WHPSHUDWXUD�]UDND�QLåMD�RG�����&� 

25. ªSRYSUHþQD�GQHYQD�WHPSHUDWXUD�]UDND©�MH�GRORþHQD�]�HQDþER��Td = (T7 + T14 + 2T21)/4, kjer so 
T7, T14 in T21�þDVRYQH�PHULWYH�SR�VUHGQMHHYURSVNHP�þDVX�� 

26. ªIDNWRU� SUHKRGD� FHORWQHJD� VRQþQHJD� VHYDQMD©�� g�� MH� UD]PHUMH� YSDGOH� LQ� SUHSXãþHQH� JRVWRWH�
HQHUJLMVNHJD�WRND�VRQþQHJD sevanja; 

27. ªGHOHå�]DVWHNOLWYH©����� MH�GHOHå�]DVWHNOMHQLK�SRYUãLQ�Y�SRYUãLQL�SRVDPH]QHJD�HOHPHQWD�RYRMD�
stavbe; 
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28. »urna izmenjava zraka«, n, (h-1) je urno število izmenjav notranjega zraka z zunanjim, 
SUHUDþXQDQR� QD� QHWR� RJUHYDQR� SURVWRUQLQR� VWDYEH� V (m3), upoštevaje sistem notranjih mer 
stavbe;   

29. ªL]NRULVWHN� QDSUDY� ]D� YUDþDQMH� WRSORWH� ]DYUåHQHJD� DOL� RGWRþQHJD� ]UDND©�� η�� ���� MH� GHOHå�
WRSORWH�� NL� JD� QDSUDYD� RGY]DPH� ]DYUåHQHPX� DOL� RGWRþQHPX� ]UDNX� LQ� JD� SUHQHVH� Y� QRWUDQMH�
okolje;  

30. ªSURMHNWLUDQD�PRþ�RJUHYDO©��:��MH�PRþ�RJUHYDO�SR�SURMHNWX�VWURMQLK�QDSHOMDY� 
31. »ogrevala« so ogrevalna telesa, ki v ogrevani prostor dovajajo energijo za ogrevanje; 
32. »termostatski ventil« je ventil na ogrevalnem telesu za lokalno regulacijo temperature zraka v 

prostoru; 
33. »koeficient transmisijskih toplotnih izgub«, HT��:�.��MH�NRHILFLHQW��GRORþHQ�SR�6,67�(1������ 
34. ªNRHILFLHQW�SUH]UDþHYDOQLK�WRSORWQLK�L]JXE©��+V, �:�.��MH�NRHILFLHQW��GRORþHQ�SR�6,67�(1����� 
35. ªNRHILFLHQW�FHORWQLK�WRSORWQLK�L]JXE©��+���:�.��MH�NRHILFLHQW��GRORþHQ�SR�6,67�(1����� 
36. »kRHILFLHQW� VSHFLILþQLK� WUDQVPLVLMVNLK� WRSORWQLK� L]JXE©�� +
T��:�.�� MH� NRHILFLHQW�� GRORþHQ� Y�

10. þOHQX�WHJD�SUDYLOQLND�� 
37. ªOLQLMVND� WRSORWQD� SUHKRGQRVW©�� GRORþHQD� SR� VLVWHPX� QRWUDQMLK� PHU�� ψi, (W/mK) je toplotna 

SUHKRGQRVW��GRORþHQD��SR�6,67�(1�,62������� 
38. »linLMVND� WRSORWQD� SUHKRGQRVW©�� GRORþHQD� SR� VLVWHPX� ]XQDQMLK� PHU�� ψe, (W/mK), je toplotna 

SUHKRGQRVW��GRORþHQD�SR�6,67�(1�,62��������� 
 
 

,,��261291(�7(+1,ý1(�=$+7(9(�=$�723/2712�=$âý,72�,1�8ý,1.29,72�5$%2�
ENERGIJE 

���þOHQ 

(1) Dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje stanovanjske stavbe, ki se pri namenski uporabi 
ogreva na najmanj 18 �&��SUHUDþXQDQD�QD�HQRWR�XSRUDEQH�SRYUãLQH�Au��GRYROMHQD�VSHFLILþQD�OHWQD�
SRWUHEQD�WRSORWD���QH�VPH�ELWL�YHþMD�RG� 

Qh/Au ����������ƒ0 (kWh/m2a) 

 

(2) Dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje nestanovanjske stavbe, ki se pri namenski 
uporabi ogreva na najmanj 18 �&�� SUHUDþXQDQD� QD� HQRWR� RJUHYDQH� SURVWRUQLQH� VWDYEH� 9e 
�GRYROMHQD�VSHFLILþQD�OHWQD�SRWUHEQD�WRSORWD���QH�VPH�ELWL�YHþMD�RG� 

Qh/Ve ��������������ƒ0 (kWh/m3a) 

 
(3) Dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje nestanovanjske stavbe, ki se pri namenski 
XSRUDEL� VNXSDM� RJUHYD� YHþ� NRW� WUL� PHVHFH� Y� RJUHYDOQL� VH]RQL� QD� SRYSUHþQR� SURMHNWQR� QRWUDQMR�
WHPSHUDWXUR�Y�REPRþMX�PHG���� LQ��� �&�� WHU�Y�REþDVQR�RJUHYDQLK�ãSRUWQLK��NXOWXrnih in vzgojno-
L]REUDåHYDOQLK�REMHNWLK��NL�VH�VNXSDM�QDMPDQM�WUL�PHVHFH�Y�RJUHYDOQL�VH]RQL�RJUHYDMR�QD�SRYSUHþQR�
projektno notranjo temperaturo nad 15 �&�� SUHUDþXQDQD� QD� HQRWR� QHWR� RJUHYDQH� SURVWRUQLQH�
stavbe Ve��GRYROMHQD�VSHFLILþQD�OHWQD�SRWUHEQD�WRSORWD���QH�VPH�ELWL�YHþMD�RG� 

Qh/Ve ��������������ƒ0 (kWh/m3a). 

 

���þOHQ 

(1) 3UHGYLGHQD� OHWQD� SRWUHEQD� WRSORWD� ]D� RJUHYDQMH� VWDYEH� VH� L]UDþXQD� VNODGQR� V� VWDQGDUGRP�
SIST EN 832, poglavja od 5 do 8 (9. poglavje se ne upošteva) ter dodatki B, C, D, F, G in J. 
UpoštevDMR� VH� WUDQVPLVLMVNH� LQ� SUH]UDþHYDOQH� WRSORWQH� L]JXEH�� GRELWNL� QRWUDQMLK� YLURY� LQ� GRELWNL�
VRQþQHJD�VHYDQMD�� 
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(2) (QDþED�]D�GRORþLWHY�FHORWQLK�WRSORWQLK�L]JXE�VWDYEH�Ql��6,67�(1������HQDþED������Y�RJUHYDOQL�
VH]RQL�VH�VPLVHOQR�SULODJRGL��WDNR�GD�RPRJRþD�XSRUDER�podatka za temperaturni primanjkljaj 

Ql = H ·  DD (kWh), 

kjer H pomeni koeficient celotnih toplotnih izgub stavbe po SIST EN 832. 

 

���þOHQ 

����6WDYEH�MH�WUHED�JUDGLWL�WDNR��GD�MH�YSOLY�WRSORWQLK�PRVWRY�QD�OHWQR�SRWUHER�SR�WRSORWL�þLP�PDQMãL��
SUL�þHPHU�VH�XSRUDELMR�YVH�]QDQH�WHKQLþQH�LQ�WHKQRORãNH�PRåQRVWL��7RSORWQLP�PRVWRYRP�]�OLQLMVNR�
toplotno prehodnostjo Ψi > 0,2 W/mK ali Ψe > 0,1 W/mK (standard SIST EN ISO 14683) se je treba 
Y�RNYLUX�WHKQLþQLK�LQ�WHKQRORãNLK�PRåQRVWL�L]RJQLWL�V�SRSUDYNL�QDþUWRYDQLK�GHWDMlov.  

����9SOLY�WRSORWQLK�PRVWRY�Y�UDþXQX�SRWUHEQH�WRSORWH�]D�RJUHYDQMH�VH�XSRãWHYD�SR�VWDQGDUGLK�6,67�
EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683, SIST EN ISO 10211-1 in SIST EN ISO 10211-2.  

(3) Pri toplotnih mostovih z linijsko toplotno prehodnostjo Ψi > 0,2 W/mK ali Ψe > 0,1 W/mK 
�VWDQGDUG�6,67�(1�,62���������NL�VH�MLP�QL�PRJRþH�L]RJQLWL�VNODGQR�]�]DKWHYR�SUYHJD�RGVWDYND�
WHJD�þOHQD���MH�WUHED�GRND]DWL��GD�VH�YRGQD�SDUD�QD�PHVWLK�WRSORWQLK�PRVWRY�QH�NRQGHQ]LUD� 

���� ýH� LPDMR� YVL� WRSORWQL� PRVWRYL� Y� VWDYEL� OLQLMVNR� WRSlotno prehodnost Ψi �� ���� :�P.� DOL�
Ψe � 0,1 W/mK (standard SIST EN ISO 14683), se lahko njihov vpliv upošteva na poenostavljeni 
QDþLQ�V�SRYHþDQMHP�WRSORWQH�SUHKRGQRVWL�FHORWQHJD�RYRMD�VWDYEH�]D�����:�P2K. 

 
���þOHQ 

(1) Zunanja površina stavbe A (m2), skozi NDWHUR� SUHKDMD� WRSORWD� Y� RNROLFR�� VH� GRORþL� ]�
upoštevanjem zahteve standarda SIST EN 832 za stavbe z eno toplotno cono, ki zajema najmanj 
YVH�RJUHYDQH�SURVWRUH��3UL�GRORþDQMX�SRYUãLQH� MH� WUHED�XSRãWHYDWL�VWDQGDUG�6,67�(1�,62��������
dodatek B, zunanji sisteP�GRORþDQMD�PHU� 

(2) Uporabna površina stavbe Au (m
2), ki predstavlja notranjo tlorisno površino ogrevanih prostorov 

SR�SURMHNWX�� VH�GRORþL�SR�VWDQGDUGX�6,67� ,62�������=D�VWDQRYDQMVNH�VWDYEH�VH�VPH�XSRUDEOMDWL��
poenostavljeni izraz: 

Au = 0,32 Ve 
 

(3) Neto ogrevana prostornina stavbe V (m3��� SRWUHEQD� ]D� L]UDþXQ� WRSORWQLK� L]JXE� ]DUDGL�
SUH]UDþHYDQMD� SR� VWDQGDUGX� 6,67� (1� ���� �SRJODYMH� ������ VH� GRORþL� ]� XSRãWHYDQMHP� ]DKWHYH�
VWDQGDUGRY�6,67�(1�����LQ�6,67�,62�������WRþND��������R]LURPD�SR�SRHQRVWDYOMHQHP�L]UD]X� 

V = 0,8 Ve 
 

����þOHQ 

����7RSORWQD�SUHKRGQRVW�SRVDPH]QLK�NRQVWUXNFLM��NL�VH�GRORþL�SR�VWDQGDUGLK�6,67�(1�,62������LQ�
SIST EN ISO 10211-��� QH� VPH� ELWL� YHþMD� RG� YUHGQRVWL�� QDYHGHQLK� Y� WDEHOL� �� SULORJH� �� WHJD�
pravilnika. 

(2) Toplotna prehodnost iz tabele, navedene v prejšnjem odstavku, velja tudi za notranje gradbene 
konstrukcije, ki mejijo na prostore, v katerih lahko temperatura pri projektni zunanji temperaturi 
pade pod 12 °C. 
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���� .RHILFLHQW� VSHFLILþQLK� WUDQVPLVLMVNLK� WRSORWQLK� L]JXE� VNR]L� ]XQDQMR� SRYUãLQR� Vtavbe, stalno 
ogrevane na najmanj 18 °C, H'T (W/m2.���NL�VH�GRORþL�SR�L]UD]X� 

H'T = HT/A, 

kjer HT predstavlja koeficient transmisijskih toplotnih izgub stavbe po standardu SIST EN 832, 
mora biti manjši od: 

( )−
< + ⋅ +T

3300 DD 0,15
H' 0,3 0,1

2000
e

A
V

 

za vse stanovanjske stavbe in druge ogrevane stavbe z manj kot 30 % okenskih površin in  

( )−
< + ⋅ +T

3300 DD 0,24
H' 0,3 0,1

2000
e

A
V

 

]D�QHVWDQRYDQMVNH�VWDYEH�]�YHþ�NRW������RNHQVNLK�SRYUãLQ� 

    

����þOHQ 

Za tiste enostavne stanovanjske objekte po predpisih o graditvi objektov, ki imajo uporabno 
površino do 50 m2�� VH� ODKNR� XVWUH]QRVW� GRND]XMH� WXGL� ]� ]DJRWDYOMDQMHP� QDMYHþMH� WRSORWQH�
SUHKRGQRVWL� SRVDPH]QLK� HOHPHQWRY� RYRMD� VWDYEH�� NL� QH� VPH� ELWL� YHþMD� RG� YUHGQRVWL� L]� WDEHOH� ��
SULORJH���WHJD�SUDYLOQLND��LQ�]DQMH�QL�WUHED�UDþXQDWL�GRYROMHQH�LQ�SUHGYLGHQH�OHWne potrebne toplote 
]D�RJUHYDQMH�SR����LQ����þOHQX�WHJD�SUDYLOQLND� 

 

����þOHQ 

(1) V ogrevanih prostorih stavbe je dovoljeno uporabljati zasteklitev, toplotne prehodnosti Ust � 1,4 
W/m2.�V�IDNWRUMHP�SUHKRGD�FHORWQHJD�VRQþQHJD�VHYDQMD�QDMPDQM������� 

���� ýH� VH� ]D� L]SROQLWHY� ]DKWHY� SUHGSLVRY� R� ]YRþQL� ]DãþLWL� VWDYE� YJUDGL� ]DVWHNOLWHY� V� SRYLãDQR�
]YRþQR�]DãþLWR��PRUD�ELWL�QMHQD�WRSORWQD�SUHKRGQRVW�Ust � 1,8 W/m2K. 

����7RSORWQD�SUHKRGQRVW�RNHQ�Y�RGYLVQRVWL�RG�PDWHULDOD�RNYLUMHY�QH�VPH�ELWL�YHþMD�RG���� W/m2K pri 
oknih z lesenim profilom, profilom iz umetne mase in s profilom iz kombinacije materialov, katerih 
osnova je profil iz lesa ali iz umetne mase, oziroma od 1,8 W/m2K pri oknih s kovinskimi ali 
betonskimi okvirji. Toplotna prehodnost zunanjih vrat ne sme biti YHþMD�RG�����:�P2K. 

����&HORWQD�WRSORWQD�SUHKRGQRVW�GHOD�]XQDQMH�JUDGEHQH�NRQVWUXNFLMH��NL�YNOMXþXMH�RPDULFH�]D�UROHWH��
QH�VPH�ELWL�YHþMD�RG�����:�P2K. 

���� =DKWHYH� WHJD� þOHQD� QH� YHOMDMR� ]D� L]ORåEHQD� RNQD�� NL� RPHMXMHMR� ]DSUW� L]ORåEHQL� SURVWRU�� LQ� ]D�
steklena vrata, ki so del vetrolova. 

 

����þOHQ 

���� 9� VWDYEDK� L]� SUYHJD� LQ� GUXJHJD� RGVWDYND� ��� þOHQD� WHJD� SUDYLOQLND�PRUD biti urna izmenjava 
QRWUDQMHJD�]UDND�]�]XQDQMLP�� UDþXQDQD�QD�QHWR�RJUHYDQR�SURVWRUQLQR�VWDYEH��QDMPDQM�Q� ����K-1 
R]LURPD�Y�VNODGX�V�WHKQLþQLP�SUHGSLVRP��NL�XUHMD�SUH]UDþHYDQMH�LQ�NOLPDWL]DFLMR�VWDYE�� 

����� 9� VWDYEDK�� NMHU� MH� VNODGQR� V� SUHGSLVL� R� SUH]UDþHYDQMX� LQ� NOLPDWL]DFLML� VWDYE� SRWUHEQD� XUQD�
L]PHQMDYD�]UDND�YHþMD�RG�����K-1�� MH� WUHED�]DJRWRYLWL�YUDþDQMH� WRSORWH�RGWRþQHJD�]UDND�� ,]NRULVWHN�
nDSUDY� ]D� SULGRELYDQMH� WRSORWH� ]DYUåHQHJD� DOL� RGWRþQHJD� ]UDND� PRUD� ELWL� VNODGHQ� V� SUHGSLVL� R�
SUH]UDþHYDQMX�LQ�NOLPDWL]DFLML�VWDYE� 
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����þOHQ 

Ogrevala, ki posamezni prostor oskrbujejo s potrebno toploto, morajo imeti vgrajene termostatske 
YHQWLOH��þH�MH�XSRUDEQD�SRYUãLQD�SURVWRUD�YHþMD�RG���P2. 

 
����þOHQ 

����9�VWDYEDK�]�QDMYHþ�ãWLULPL� VWDQRYDQML�� NMHU�XVPHUMHQRVW� LQ�QDNORQ�VWUHKH� WHU� VWRSQMD�GHMDQVNH�
RVRQþHQRVWL� ]DUDGL� WRSRJUDILMH� RNROLFH� GRSXãþDMR� L]NRULãþDQMH� VRQþQH� HQHUJLMH� ]D� SULSUDYR� WRSOH�
vode, je treba predvideti vgradnjo cevnega razvoda za povezavo med kotlovnico in streho, ki bo 
RPRJRþDOD�SRYH]DYR�VSUHMHPQLNRY�VRQþQH�HQHUJLMH�V�KUDQLOQLNRP�WRSORWH��3UHGYLGHWL�MH�WUHED�WXGL�
prostor za namestitev hranilnika toplote. 

�����.DGDU� VR� YJUDMHQL� SORãþDWL� VSUHMHPQLNL� VRQþQH�HQHUJLMH�� VH� WL� SUL� UDþXQDQMX�SUHGYLGHQH� OHWQH�
SRWUHEH�SR�WRSORWL�����þOHQ�WHJD�SUDYLOQLND��XSRãWHYDMR�NRW�GRELWNL�VRQþQHJD�REVHYDQMD�Y�YLãLQL�����
N:K�QD�YJUDMHQL�NYDGUDWQL�PHWHU�VSUHMHPQLNRY�VRQþQH�HQHUJLMH��66(��QD�OHWR��YHQGDU�QDMYHþ���P2 
nD�VWDQRYDQMVNR�HQRWR��.DGDU�VR�YJUDMHQL�YDNXXPVNL�VSUHMHPQLNL�VRQþQH�HQHUJLMH��VH�XSRãWHYDMR�
GRELWNL� VRQþQHJD� REVHYDQMD� Y� YLãLQL� ���� N:K� QD� YJUDMHQL� NYDGUDWQL�PHWHU� VSUHMHPQLNRY� VRQþQH�
HQHUJLMH�QD�OHWR��YHQGDU�QDMYHþ���P2 na stanovanjsko enoto. Sprejemniki�VRQþQH�HQHUJLMH�PRUDMR�
ELWL�YJUDMHQL�LQ�GHOXMRþL�SUHG�WHKQLþQLP�SUHJOHGRP�VWDYEH� 

����,]NRULãþDQMH�VRQþQH�HQHUJLMH�]D�SULSUDYR�WRSOH�YRGH�RPRJRþD�VWUHKD��NL�LPD�QDNORQ�VWUHKH�PHG�
����LQ�����WHU�VWUHãLQR��NL�MH�REUQMHQD�Y�HQR�DOL�YHþ�VPHUL�RG�MXJR]DKRGD�SUek juga do jugovzhoda.  

 

 

,,,��'58*(�7(+1,ý1(�=$+7(9( 

����þOHQ 

Objekti morajo biti projektirani in zgrajeni tako, da se pri namenski uporabi vodna para, ki zaradi 
GLIX]LMH�SURGLUD�Y�JUDGEHQR�NRQVWUXNFLMR��QH�NRQGHQ]LUD�DOL�GD�FHORWQD�NROLþLQD�YRGQH�SDUH��Ni se je 
NRQGHQ]LUDOD�Y�JUDGEHQL�NRQVWUXNFLML��QLWL�QD�NRQFX�UDþXQVNHJD�REGREMD�GLIX]LMVNHJD�QDYODåHYDQMD�
LQ�L]VXãHYDQMD�QLWL�PHG�QMLP�QH�PRUH�SRY]URþLWL�JUDGEHQH�ãNRGH� 

 
����þOHQ 

����9RGQD�SDUD��NL�MH�VH�NRQGHQ]LUDOD�Y�JUDGEHQL�NRQVWUXNFLML��QH�ER�SRY]URþLla gradbene škode: 
− þH�MH�FHORWQD�PDVQD�YODåQRVW�X'sk materiala gradbene konstrukcije, v katerem se je vodna para 

NRQGHQ]LUDOD�� RE� NRQFX� UDþXQVNHJD� REGREMD� GLIX]LMVNHJD� QDYODåHYDQMD� PDQMãD� RG� QDMYHþMH�
GRYROMHQH�PDVQH�YODåQRVWL�Xmax za ta material, to je: 

X'sk  =  X'r  +  X'dif  ���Xmax 

− þH�VH�ODKNR�FHORWQD�NROLþLQD�YRGQH�SDUH�qmz, ki se je kondenzirala v gradbeni konstrukciji med 
REGREMHP�GLIX]LMVNHJD�QDYODåHYDQMD��L]VXãL�PHG�REGREMHP�GLIX]LMVNHJD�VXãHQMD� 

���� 3RYSUHþQD� UDþXQVND� PDVQD� YODåQRVW� LQ� QDMYHþMD� GRYROMHQD� PDVQD� YODåQRVW� SRVDPH]QLK�
gradbenih materialov sta navedeni v tabeli 1 priloge 3 tega pravilnika. V materialih gradbene 
konstrukcije, ki niso navedeni v tej tabeli ali za katere X'dif in Xmax nista sestavni del v specifikaciji 
navedenih lastnosti gradbenega proizvoda, kondenzacija vodne pare ni dovoljena.  

 
����þOHQ 

Vse gradbene konstrukcije stavb morajo biti projektirane in zgrajene tako, da se vodna para pri 
projektnih pogojih na njihovih površinah ne kondenzira.  
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����þOHQ 

(1) Za neklimatizirane stDYEH�LQ�VWDYEH�EUH]�SURFHVRY�]�YHþMLP�QDVWDMDQMHP�YRGQH�SDUH�VWD�VNXSQR�
UDþXQVNR�ãWHYLOR�GQL�GLIX]LMVNHJD�QDYODåHYDQMD�LQ�VNXSQR�UDþXQVNR�ãWHYLOR�GQL�GLIX]LMVNHJD�VXãHQMD�
HQDNL�����=D�WDNãQH�VWDYEH�VH�SUL�L]UDþXQX�VXãHQMD�JUDGEHQLK�NRQVWUXNFLM�SUHGSRVWDYOMa, da je: 

ti = te = 18 °C 
ϕi = ϕe = 65 %, 

kjer so: 
ti in te   temperatura notranjega in zunanjega zraka (°C) 
ϕi in ϕe    UHODWLYQD�YODåQRVW�QRWUDQMHJD�LQ�]XQDQMHJD�]UDND���� 

����=D�NOLPDWL]LUDQH�VWDYEH�DOL�VWDYEH�V�SURFHVL��NMHU�QDVWDMD�YHþ�YRGQH�SDUH��VH�sušenje gradbenih 
NRQVWUXNFLM�UDþXQD�]�GHMDQVNR�WHPSHUDWXUR�LQ�UHODWLYQR�YODåQRVWMR�]UDND�Y�REMHNWX�LQ�]XQDM�QMHJD�� 

 

����þOHQ 

���� 3UL� L]UDþXQX� GLIX]LMH� YRGQH� SDUH� VNR]L� JUDGEHQR� NRQVWUXNFLMR� Y� REGREMX� GLIX]LMVNHJD�
QDYODåHYDQMD� VH� ãWHMH�� GD� MH� UHODWLYQD� YODåQRVW� ]UDND� ]XQDM� ��� ��� ]XQDQMH� WHPSHUDWXUH� SD� VR�
naslednje: 
 ter = 5 °C za zunanje projektne temperature nad –8,5 °C,  
 ter = –5 °C za zunanje projektne temperature med –8,5 in –14,5 °C,  
 ter = –10 °C za zunanje projektne temperature pod –14,5 °C. 

(2) PUL� L]UDþXQX� GLIX]LMH� YRGQH� SDUH� VNR]L� JUDGEHQH� NRQVWUXNFLMH� VH� SRGDWND� R� WHPSHUDWXUL� LQ�
UHODWLYQL� YODåQRVWL� ]UDND�Y�SURVWRUX�]D�REGREMH�GLIX]LMVNHJD�QDYODåHYDQMD�SRY]DPHWD� L]�SURMHNWQH�
QDORJH�� ýH� SRGDWHN� R� WHPSHUDWXUL� QRWUDQMHJD� ]UDND� Y� SURMHNWQL� QDORJL� QL naveden posebej, se 
upoštevajo podatki iz tabele 3 v prilogi 1 tega pravilnika. 

 

����þOHQ 

���� 'LIX]LMD� YRGQH� SDUH� VNR]L� JUDGEHQH� NRQVWUXNFLMH�� NROLþLQD� NRQGHQ]DWD� LQ� VXãHQMH� JUDGEHQH�
NRQVWUXNFLMH�VH�UDþXQDMR�SR�VWDQGDUGX�6,67������������7RSORWQD�WHKQLND�Y gradbeništvu – Metoda 
L]UDþXQD�GLIX]LMH�YRGQH�SDUH�Y�JUDGEHQLãWYX� 

����'LIX]LMD�YRGQH�SDUH�VH� UDþXQD�]D�]XQDQMH�JUDGEHQH�NRQVWUXNFLMH� LQ�NRQVWUXNFLMH��NL�PHMLMR�QD�
neogrevane prostore, razen za konstrukcije, ki mejijo neposredno na teren (tla, strop, stene). 

 

����þOHQ 

����2NQD��YUDWD��ILNVQH�VWHNOHQH�SRYUãLQH�LQ�GUXJL�PRQWDåQL�JUDGEHQL�HOHPHQWL�PRUDMR�ELWL�YJUDMHQL�
WDNR�� GD� ]UDþQD� SUHSXVWQRVW� SURVWRUD� DOL� VNXSLQH� SURVWRURY�� PHUMHQD� SR� VWDQGDUGX� 
SIST ISO 9972 pri podtlaku 50 Pa, QL�YHþMD�NRW�GYH�L]PHQMDYL�na uro.  

���� =D� ]UDþQR� SUHSXVWQRVW� LQ� YRGRWHVQRVW� RNHQ� LQ� YUDW� YHOMD�� GD� PRUD� ELWL� QMLKRYD� ]UDþQD�
prepustnost: 
- YVDM�Y�UD]UHGX���SR�6,67�(1�������LQ�YRGRWHVQD��PHUMHQR�SR�6,67�(1�������GR�WODþQH�UD]OLNH�

150 Pa oziroma 
- vsaj v razredu 3 po SIST EN 12207 in voGRWHVQD��PHUMHQR�SR�6,67�(1�������GR�WODþQH�UD]OLNH�

300 Pa oziroma 
- YVDM�Y�UD]UHGX���SR�6,67�(1�������LQ�YRGRWHVQD��PHUMHQR�SR�6,67�(1�������GR�WODþQH�UD]OLNH�

600 Pa. 
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����=DKWHYH�SUYH�DOLQHH�GUXJHJD�RGVWDYND�WHJD�þOHQD�YHOMDMR�]D�RNQD�LQ�EDONRQVND�YUDWD��Ygrajena v 
eno-�DOL�GYRHWDåQH�VWDYEH��LQ�]D�YKRGQD�YUDWD��YJUDMHQD�Y�SUYL�DOL�Y�GUXJL�HWDåL�VWDYEH� 
 
���� =DKWHYH� GUXJH� DOLQHH� GUXJHJD� RGVWDYND� � WHJD� þOHQD� YHOMDMR� ]D� RNQD� LQ� EDONRQVND� YUDWD��
vgrajena v tri-�DOL�ãWLULHWDåQH�VWDYEH��LQ�]D�YKRGQD�YUDWD��YJUDMHQD�Y�WUHWML�DOL�þHWUWL�HWDåL�VWDYEH� 
 
����=DKWHYH�WUHWMH�DOLQHH�GUXJHJD�RGVWDYND�WHJD�þOHQD�YHOMDMR�]D�RNQD�DOL�EDONRQVND�YUDWD��YJUDMHQD�
v pet-�DOL�YHþHWDåQLK�VWDYEDK��LQ�]D�YKRGQD�YUDWD��YJUDMHQD�Y�SHWL�DOL�YLãML�HWDåL� 
 
(6) Za elemente, ki so vgrajeni tako, da zanje v celotni površini teh elementov ni predvidena 
izpostavljenost meteornim padavinam,  zahteve za vodotesnost ne veljajo. 

���� 9JUDGLWL� VH� VPHMR� VDPR� WLVWD� RNQD� LQ� YUDWD�� ]D� NDWHUH� VH� QD� SRGODJL� SURL]YDMDOþHYH� L]MDYH� R�
razvrstitvi ali kako drugaþH�ODKNR�XJRWRYL�QMLKRY�UD]UHG�SR�VWDQGDUGX�6,67�(1������� 

 

����þOHQ 

Vse zastekljene površine razen tistih, ki so obrnjene na sever DOL�VR�]DVHQþHQH�]�QDUDYQR�R]LURPD�
XPHWQR�RYLUR��PRUDMR�LPHWL�YJUDMHQR�]XQDQMR�]DãþLWR�SURWL�VRQþQHPX�VHYDQMX��=D�]XQDQMR�]DãþLWR�
SURWL� VRQþQHPX� VHYDQMX� ãWHMHMR� ]XQDQMD� VHQþLOD� YVHK� YUVW� LQ� VWHNOD� ]� ]DãþLWR� SURWL� VRQþQHPX�
sevanju. .DNRYRVW�]DãþLWH�PRUD�ELWL�WDND��GD�MH�]PQRåHN�IDNWRUMD�SUHSXVWQRVWL�FHORWQHJD�VRQþQHJD�
VHYDQMD� J� �VWHNOR� LQ� VHQþLOR�� LQ� GHOHåD� ]DVWHNOMHQLK� SRYUãLQ� (Ast) v celotni površini posamezne 
fasade (Af) 

fst = Ast/Af 

za posamezno fasado ustreza pogoju: 

fst ·  g < 0,25. 

 

 

IV. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

����þOHQ 

'RVHJDQMH�SUHGSLVDQH�UDYQL�WRSORWQH�]DãþLWH��XþLQNRYLWH�UDEH�HQHUJLMH�LQ�GUXJLK�WHKQLþQLK�]DKWHY�SR�
tem pravilniku mora izhajati iz projekta za gradbeno dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: projektna 
dokumentacija). 

 

����þOHQ 

(1) V projektni dokumentaciji morajo biti podana dokazila o izpolnjevanju zahtev po tem predpisu.  

���� ,]� L]UDþXQRY� PRUD� ELWL� UD]YLGQR�� Ga projektirane gradbene konstrukcije in stavba kot celota 
izpolnjujejo zahteve tega pravilnika. 

9�HODERUDWX�JUDGEHQH�IL]LNH�]D�SRGURþMH�WRSORWH�PRUDMR�ELWL�SRGDQL�L]UDþXQL�� 
− toplotne prehodnosti posameznih gradbenih konstrukcij, 
− difuznega toka vodne pare skozi posamezne gradbene konstrukcije,  
− NRHILFLHQWD�VSHFLILþQLK�WUDQVPLVLMVNLK�WRSORWQLK�L]JXE�VNR]L�]XQDQMR�SRYUãLQR�VWDYEH� 
− transmisijskih toplotnih izgub po standardu SIST EN 832, 
− SUH]UDþHYDOQLK�WRSORWQLK�L]JXE�SR�VWDQGDUGX�6,67�(1������ 
− toplotnih dobitkRY�QRWUDQMLK�YLURY�LQ�VRQþQHJD�VHYDQMD�SR�VWDQGDUGX�6,67�(1����� 
− GRYROMHQH�VSHFLILþQH�OHWQH�SRWUHEQH�WRSORWH�]D�RJUHYDQMH�VWDYEH�L]����þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND� 
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− SUHGYLGHQH� OHWQH� SRWUHEQH� WRSORWH� L]� ��� þOHQD� WHJD� SUDYLOQLND� LQ� SUHGYLGHQH� VSHFLILþQH� OHWQH�
potrebne toplote za ogrevanje stavbe. 

���� 3RY]HWNL� WRSORWQLK� L]UDþXQRY� L]� SUHMãQMHJD� RGVWDYND� PRUDMR� ELWL� QDYHGHQL� Y� REUD]FX� ª,]ND]�
toplotnih karakteristik stavbe«, ki je v prilogi 4 tega pravilnika. Izpolnjen obrazec je obvezni del 
projektne dokumentacije.  

 

2���þOHQ 

����3UL�L]UDþXQLK�SR�SUYHP�RGVWDYNX����þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND�MH�WUHED�XSRUDELWL�QDVOHGQMH�SRGQHEQH�
podlage:  
- krajevno ugotovljene projektne zunanje temperature, kot so podane v karti 1 priloge 2 tega 

pravilnika, 
- krajevno ugotovljen temperaturni primanjkljaj, kot je podan v karti 2  priloge 2 tega pravilnika, 
- krajevno ugotovljeno trajanje ogrevalne sezone, kot je podano v karti 3 priloge 2 tega 

pravilnika, 
- NUDMHYQR� XJRWRYOMHQR� JOREDOQR� VRQþQR� REVHYDQMH�� NRW� MH� SRGDQR� Y� NDUWL� �� SULORJH� �� WHJD�

pravilnika. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je treba pri graditvi nad 1500 m nadmorske višine upoštevati, da 
je zunanja projektna temperatura –19 °C. 

����1H�JOHGH�QD�SUYL�RGVWDYHN� WHJD�þOHQD�VH� ODKNR�SUL� L]UDþXQLK�XSRUDELMR�NRQNUHWQR�XJRWRYOMHQH�
podnebne podlage za posamezno gradnjo, ki jih investitorju oziroma projektantu posreduje organ, 
SULVWRMHQ�]D�]ELUDQMH�LQ�REGHORYDQMH�SRGDWNRY�R�SRGQHEMX��þH�MLK�LPD�Y�VYRMLK�]ELUNDK�SRGDWNRY�� 
 

����þOHQ 

���� 3UL� L]UDþXQLK�� NMHU� VR� SRWUHEQL� VQRYQL� SRGDWNL� R� YJUDMHQLK� PDWHULalih, se uporabijo podatki 
gradbenih proizvodov, kot so podani v listini o skladnosti za posamezni proizvod skladno s predpisi 
o dajanju gradbenih proizvodov v promet. 

����ýH�SRGDWNRY� L]�]JRUQMHJD�RGVWDYND�QL��VH�]D�VWDQGDUGQH�JUDGEHQH�SURL]YRGH�ODKNR�XSRUabijo 
podatki iz tabele 2 priloge 3 tega pravilnika ali po standardu SIST EN 12524. 

 

 

V. NADZORSTVO 

����þOHQ 

1DG]RUVWYR�QDG�L]YDMDQMHP�GRORþE�WHJD�SUDYLOQLND�L]YDMDMR�LQãSHNWRUML��SULVWRMQL�]D�JUDGLWHY� 

 

 

9,��35(+2'1(�,1�.21ý1(�'2/2ý%( 

����þOHQ 

(1) Idejni projekti, projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekti za razpis, projekti za 
izvedbo in projekti izvedenih del, za katerih izdelavo so bile pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo 
WHJD�SUDYLOQLND��VH�L]GHODMR�SR�GRVHGDQMLK�SUHGSLVLK��þH�ERGR�GRNRQþani najpozneje v enem letu po 
uveljavitvi tega pravilnika. 
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(2) Projekti za izvedbo, ki temeljijo na projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katerega 
izdelavo je bila pogodba sklenjena pred uveljavitvijo tega pravilnika, in projekti izvedenih del, ki 
temeljijo na projektu za izvedbo, za katerega izdelavo je bila pogodba sklenjena pred uveljavitvijo 
WHJD� SUDYLOQLND�� VH� ODKNR� L]GHODMR� SR� GRVHGDQMLK� SUHGSLVLK�� þH� VH� SRJRGEH� R� QMLKRYL� L]GHODYL�
sklenejo najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika. 

 
����þOHQ 

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati: 
– ��� GR� ���� þOHQ� SUDYLOQLND� R� UDFLRQDOQL� UDEL� HQHUJLMH� SUL� JUHWMX� LQ� SUH]UDþHYDQMX� REMHNWRY� WHU�

pripravi tople vode (Uradni list SRS, št. 31/84). 
 
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati: 
– SUDYLOQLN� R� WHKQLþQLK� XNUHSLK� LQ� SRJRMLK� ]D� WRSORWQR� HQHUJLMR� Y� VWDYEDK� �8UDGQL� OLVW� 6)5-��

št. 28/70)  in 
– ���� LQ����� þOHQ�SUDYLOQLND�R� WHKQLþQLK�QRUPDWLYLK�]D�SURMHNWLUDQMH� LQ� L]YDMDQMH�]DNOMXþQLK�GHO� Y�

gradbeništvu (Uradni list SFRJ, št. 21/90). 
 

����þOHQ 

7D�SUDYLOQLN�]DþQH�YHOMDWL�WUL�PHVHFH�SR�REMDYL�Y�8UDGQHP�OLVWX�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�� 

 
Št. 351-07-11/99 
Ljubljana, dne 16. aprila 2002. 
 

PDJ��-DQH]�.RSDþ l. r. 
Minister 

za okolje in prostor 
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PRILOGA 1 
 

Tabela 1  
1DMYHþMD�GRYROMHQD�WRSORWQD�SUHKRGQRVW��8max  

 
Umax Gradbena konstrukcija 

(W/m2K) 

1. Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom 0,60 
2.  Stene med ogrevanimi prostori 1,60 
3.  Zunanja stena in strop proti terenu 0,70 
4.  Stropna konstrukcija med ogrevanimi prostori 1,35 
5.  Pod na terenu 0,45 
6.  Strop proti neogrevanemu podstrešju 0,35 
7.  Strop nad neogrevano kletjo 0,50 
8.  Strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak ali odprti prehod ali tla 

na terenu pri panelnem – talnem ogrevanju 
0,40 

9.  Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,25 
10. Ravna streha 0,25 
11. Lahke gradbene konstrukcije razen streh (pod 150 kg/m2) 0,30 
 
 
Tabela 2  
1DMYHþMD�GRYROMHQD�WRSORWQD�SUHKRGQRVW��8max��]D�VWDYEH�L]�����þOHQD 

 
Umax Gradbena konstrukcija 

(W/m2K) 

1.  Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom 0,40 
2.  Predelne stene 1,60 
3.  Zunanja stena in strop proti terenu 0,55 
4.  Stropna konstrukcija med ogrevanimi prostori 1,35 
5.  Pod na terenu 0,35 
6.  Strop proti neogrevanemu podstrešju 0,25 
7.  Strop nad neogrevano kletjo 0,30 
8.  Strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak ali odprti prehod ali tla 

na terenu pri panelnem – talnem ogrevanju 
0,20 

9.  Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,20 
10.  Ravna streha 0,20 
11. Lahke gradbene konstrukcije razen streh (pod 150 kg/m2) 0,30 
 
 
Tabela 3 
5DþXQVNH�SURMHNWQH�QRWUDQMH�WHPSHUDWXUH�]D�UDþXQ�GLIX]LMH�YRGQH�SDUH 
 

Vrsta stavbe Projektna temperatura, ti 
°C 

Stavbe z n ������K-1 20 
Stavbe z n > 0,7 h-1 22 
Industrijske stavbe 19 
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PRILOGA 2 
 
*5$),ý1( 32'1(%1( 32'/$*(1 
 
Karta 1 
.DUWD REPRþLM SURMHNtne zunanje temperature  
 

 

                                                
1 Krajevno ugotovljeni podatki o projektni zunanji temperaturi, o temperaturnem primanjkljaju, o trajanju 

ogrevalne sezone in o globalnem VRQþQHP REVHYDQMX �SUHJOHG SR NDWDVWUVNLK REþLQDK Y 5HSXEOLNL
Sloveniji) so dostopni na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor: 
http://www.gov.si/mop/zakonodaja/zakoni/prostor/graditev.htm 
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Karta 2 
.DUWD REPRþLM WHPSHUDWXUQHJD SULPDQMNOMDMD 
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Karta 3 
.DUWD REPRþLM WUDMDQMD RJUHYDOQH VH]RQH 
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Karta 4 
.DUWD REPRþLM JOREDOQHJD VRQþQHJD REVHYDQMD  
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PRILOGA 3 
 
Tabela 1 
5DþXQVND�LQ�QDMYHþMD�GRYROMHQD�PDVQD�YODåQRVW�posameznih gradbenih materialov 
 

 
Gostota 

0DVQD�YODåQRVW 
10-2 

 

 
Material 

kg/m3 

 Xr Xmax. 

1. 7HåNL�EHWRQ 2 200 2,1 3,8 
 1 800 do 2 200 2,5 4,8 
 2SHþQL�EHWRQ 1 600 do 1 800 3,5 6.0 
 Beton z lahkimi dodatki 1 600 3,7 6,2 
 1 400 5,0 7,5 
 1 200 6,2 9,0 

1 200 4,2 8,4 2. (NVSDQGLUDQL�EHWRQ��FHOLþDVWL�EHWRQ 
   1 000 5,0 10,0 
 800 6,2 12,4 
 600 8,3 16,6 
 500 10,0 20,0 
 400 12,5 25,0 
3. Opeka, polna 1 400 do 2 000 1,5 4,0 
 Opeka, votla 1 400 2,2 5,0 
 1 200 2,6 5,8 
4. Malte in ometi    
 - cementna malta 2 100 2,5 5,0 
 - podaljšana malta 1 800 2,7 5,7 
 1 600 2,0 5,0 
 -�DSQHQL�PDYþQL�RPHW 1 500 2,0 6,0 
 -�PDYþQL�RPHW 1 200 1,8 5,8 
 - toplotno-izolacijski omet (perlitni, 

vermikulitni, z mineralno volno) 
 

300 do 600 
 

1,8 
 

7,0 
5. Les 500 do 800 15,0 25,0 
 3ORãþH�L]�OHVQH�YROQH 400 do 550 14,0 22,0 
 /HVQH�SORãþH��SDQHOQH�SORãþH��YH]DQH�

SORãþH��LYHUQH�SORãþH� 
  

10,0 
 

22,0 
 Lesni beton 550 13,5 18,0 
 800 9,3 12,4 
6. Polnila  5,0 10,0 
7. Toplotni izolatorji    
 - pluta 100 do 200 7,5 15,0 
 -�SORãþH iz mineralnih vlaken 40 12,5 25,0 
 60 8,3 16,7 
 100 do 200 5,0 10,0 
 - polistiren 15 20,0 40,0 
 20 15,0 30,0 
 25 12,0 24,0 
 - poliuretan 30 8,0 28,0 
 40 6,0 21,0 
 - fenolna pena 40 17,5 35,0 
 60 11,7 23,3 
 - urea pena 15 70,0 90,0 
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Tabela 2 
Snovni podatki o materialih 
 

 
 
 

Material 

 
 
 

Gostota, 
! 

kg/m3 

 
 

6SHFLILþQD 
toplota, 

c 
J/kgK 

 
 

Toplotna 
prevodnost, 

� 
W/mK 

 
Difuzijska 
upornost 

vodni pari, 
� 

Relativni 
tempera- 

turni 
raztezek, 

.i 
mm/m/100 °C 

I. ZIDOVI 

1 800 920 0,76 12 0,5 1. Polna opeka (izvotljenost 
0 do 15 %) 1 600 920 0,64 9 0,5 

 1 400 920 0,58 7 0,5 
 1 200 920 0,47 5 0,5 

1 400 920 0,61 6 0,5 2. 0UHåDVWD�LQ�YRWOD�RSHND��JRVWRWD�
skupaj z odprtinami) 1 200 920 0,52 4 0,5 

3. Porozna opeka 800 920 0,33 2,5 0,5 
1 900 880 1,05 35 0,4 4. Klinker opeka, polna klinker opeka, 

izvotljena 1 700 880 0,79 30 0,4 
5. Bloki iz elektrofiltrskega pepela 1 500 920 0,58 5  
 1 300 920 0,47 4  
6. Silikatna polna opeka 2 000 920 1,10 20 0,8 
 1 800 920 0.99 16 0,8 
 1 600 920 0.79 13 0,8 

1 400 920 0,70 7 0,8 7. Silikatna votla opeka (gostota 
skupaj z odprtinami) 1 200 920 0,56 4 0,8 

8. Porolit 1 200 920 0,52 4 0,5 
1 600 920 0,64 4  
1 400 920 0,58 4  

9. äOLQGULQ�WHUPREORN��JRVWRWD�VNXSDM�
z odprtinami) 

1 200 920 0,52 4  
800 1 050 0,35 7  ����%ORNL�L]�FHOLþDVWHJD�EHWRQD 
600 1 050 0,27 5  

11.  Polni bloki iz lahkega betona 1 000 840 0,47 4 0,7 
 1 200 840 0,52 5 0,7 
 1 400 840 0,64 7 0,7 
 1 600 840 0,80 9 0,7 

1 000 1 050 0,44 2 0,7 
1 200 1 050 0,49 3 0,7 

12.  Betonski bloki z odprtinami v dveh 
vrstah, iz lahkega betona (gostota 
brez odprtin) 1 400 1 050 0,56 4 0,7 

1 400 1 050 0,49 5 0,7 13.  Enako kot 12, odprtine v treh 
vrstah (gostota brez odprtin) 1 600 1 050 0,56 6 0,7 

14. Zid iz naravnega kamna 2 000 920 1,16 22 0,8 
15. Betonski votlaki z odprtinami v 

treh vrstah (gostota skupaj z 
odprtinami) 

 
 

1 600 

 
 

960 

 
 

0,74 

 
 

10 

 

16. Porozna opeka    0,22-0,35   
450 860 0,14 3,5  
500 860 0,15 4  
550 860 0,16 4,5  
650 860 0,19 5  

����%ORNL�L]�FHOLþDVWHJD�EHWRQD��
porobetona  

700 860 0,20 5,5  
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Material 

 
 
 

Gostota, 
! 

kg/m3 

 
 

6SHFLILþQD 
toplota, 

c 
J/kgK 

 
 

Toplotna 
prevodnost, 

� 
W/mK 

 
Difuzijska 
upornost 

vodni pari, 
� 

Relativni 
tempera- 

turni 
raztezek, 

.i 
mm/m/100 °C 

Il. MALTE 

18.  Apnena malta  1 600 1 050 0,81 10 0,8 
19. Podaljšana apnena malta 1 700 1 050 0,85 15 1,0 
 1 800 1 050 0,87 20 1,1 
 1 900 1 050 0,99 25 1,1 
20.  Cementna malta 2 100 1 050 1,40 30 1,1 do 1,2 
  Cementni estrih 2 200 1 050 1,40 30 1,0 
21. Pigmentna fasadna malta 1 850 1 050 0,70 15 1,1 
22. Cementna malta + lateks 
 �VLQWHWLþQL�GRGDWNL� 

 
1 900 

 
1 050 

 
0,70 

 
30 

 
1,2 

����0DYþQD�LQ�DSQHQD�PDYþQD�PDOWD 1 500 920 0,70 9 2,5 
 /DKND�PDYþQD�PDOWD 1 000 920 0,47 4 1,5 
24. Perlitna malta 500 1 050 0,13 4  
 Toplotnoizolacijska malta 600 920 0,19 6 1,5 
 0DYþQD�PDOWD�QD�WUVWLNL 1 000 920 0.47 3 2,5 
 0DYþQD�PDOWD�QD�UDELF�PUHåL 1 200 920 0,58 4 2,5 

IlI. NARAVNI KAMEN IN ZEMLJA 

25. Granit, gnajs 2 600 do 
2 800 

920 3,5 65 0,8 do 1,2 

26. Gosti apnenec, dolomit, marmor 2 600 do 
2 850 

920 2,3 do 3,5 65 0,4 do 0,8 

����3HãþHQHF��DPRUIQL�DSQHQHF 2 600 920 1,7 50 0,4 do 0,6 
28. Pesek in drobni gramoz 1 500 do 

2 000 
840 1,2 do 1,7 15  

����=DUDãþHQR�]HPOMLãþH��KXPXV 1 500 do 
2 000 

840 1,5 do 2,6 50  

IV. POLNILA 

30. Pesek, suh 1 800 840 0,58 1,4  
31. Gramoz, suh 1 700 840 0,81 1,5  
32. Zdrobljena opeka 800 840 0,41 1,3  
33. Zdrobljena pluta 50 840 0,04 1,1  
34. Perlit, nasut 100 840 0,05 1,3  
35. Keramzit, nasut 400 840 0,22 1,3  
36. Oblanci 250 2 090 0,09 1,2  
37. Mineralna ali steklena volna 50 840 0,41 1  
����1DVXWD�]HPOMD��YODåQD� 1 700 840 2,1   

V. BETONI 

39. Betoni s kamnitimi agregati 2 500 960 2,33 90 1,5 
 2 400 960 2,04 60 1,2 
 2 200 960 1,51 30 1,0 
 2 000 960 1,16 22 1,0 
 1 800 960 0,93 15 1,0 
40. Keramzitni betoni 1 400 1 000 0,58 10 0,7 
 1 200 1 000 0,47 6 0,7 
 1 000 1 000 0,38 4 0,7 
 800 1 000 0,29 3 0,7 
����3DUMHQL��FHOLþQL�EHWRQL 800 1 050 0,29 7 0,8 
 600 1 050 0,23 5 0,8 
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Material 

 
 
 

Gostota, 
! 

kg/m3 

 
 

6SHFLILþQD 
toplota, 

c 
J/kgK 

 
 

Toplotna 
prevodnost, 

� 
W/mK 

 
Difuzijska 
upornost 

vodni pari, 
� 

Relativni 
tempera- 

turni 
raztezek, 

.i 
mm/m/100 °C 

 500 1 050 0,19 3 0,8 
 400 1 050 0,14 2 0.8 
42. Beton�L]�RSHþQHJD�GURELUMD 1 600 920 0,76 6 0 6 
 1 400 920 0,58 4 0,6 
 1 200 920 0.47 3 0,6 
����%HWRQ�L]�åOLQGUH 1 600 960 0,76 5 1,0 
 1 400 960 0,58 4 1,0 
 1 200 960 0,47 3 1,0 

VI. MATERIALI ZA OBLOGE 

44. Azbestno-FHPHQWQH�SORãþH2      
 - nestisnjene 1 800 960 0,35 20 0,6 
 - stisnjene, utrjene s paro 2 100 960 0,41 50 0,6 
 - stisnjene, utrjene na zraku 2 100 960 0,41 20 0,6 
 - porozne, utrjene s paro 850 960 0,21 5 0,85 
����0DYþQR-NDUWRQVNH�SORãþH      
 - do 15 mm 900 840 0,21 12 1,25 
 - do 18 mm 900 840 0,23 8 1,25 
����3ROQH�PDYþQH�SORãþH  1 400 840 0,70 12 1,5 
 1 200 840 0,58 8,5 1,5 
 1 000 840 0,47 6 1,5 

800 840 0,35 4 1,5 ����0DYþQH�SORãþH�V�SROQLOL��
odprtinami ali porozne 600 840 0,29 3 1,5 

����.OLQNHU�SORãþLFH 1 900 920 1,05 100 0,5 
4���3ORãþLFH�L]�RSHNH 1 800 920 0,79 20 0,4 
����)DVDGQH�SORãþH��JOD]LUDQH 1 800 920 0,92 300 0,6 
����.HUDPLþQH�SORãþLFH      
 - stenske, glazirane 1 700 920 0,87 200 0,9 
 - talne, neglazirane 2 300 920 1,28 200 0,9 
����.HUDPLþQL�PR]DLN      
 - 50 mm x 50 mm - 16 % rege    140  
 - 20 mm x 20 mm - 21 % rege 1 900 880 0,99 100 0,8 
 - 12 mm x 12 mm - 26 % rege    90  
53. Stekleni mozaik      
 - 20 mm x 20 mm - 20 % votlin 2 300 840 0,70 150 1,0 
54. Linolej 1 200 1 880 0,19 500  
55. Guma 1 000 1 470 0,16 10 000  

2 500 960 2,33 90 1,2 56. Vnaprej izdelani betonski elementi 
2 400 960 2,04 70 1,2 

57. Lahki betonski elementi 1 200 920 0,47 10 0,7 
����3ORãþH�L]�JRVWLK�DSQHQFHY��

dolomita in marmorja 
2 650 do 

2 850 
 

880 
 

2,33 
 

65 
 

0,8 
 3ORãþH�L]�SHãþHQMDND 2 600 880 2,33 50 0,8 
59. Okensko steklo 2 500 840 0,81 10 000 0,4 
60. Armirano steklo 2 600 840 0,44 100 000 0,4  
61. Votli stekleni bloki 1 100 840 0,44 4 000 0.5 

                                                 
2�9HOMD�]D�D]EHVW��D]EHVWQH�SULSUDYNH�LQ�NRQþQH�L]GHONH�NRW�MH�GRORþHQR�Y�XUHGEL�R�SUHSRYHGLK�LQ�RPHMLWYDK�
pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (Uradni list RS, št. 49/01) in uredbi 
o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (Uradni 
list RS, št. 20/98) in ki so bili vgrajeni pred uveljavitvijo navedenih predpisov. 
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Material 

 
 
 

Gostota, 
! 

kg/m3 

 
 

6SHFLILþQD 
toplota, 

c 
J/kgK 

 
 

Toplotna 
prevodnost, 

� 
W/mK 

 
Difuzijska 
upornost 

vodni pari, 
� 

Relativni 
tempera- 

turni 
raztezek, 

.i 
mm/m/100 °C 

62. Les      
 - hrast 700 do 800 2 090 do 

2 510 
 

0,21 
 

40 do 60 
 

2,5 
 - smreka, bor 500 do 600 2 090 0,14 70 2,5 
����3DQHOQH�SORãþH��REVWRMQH�Y�YRGL 600 2 090 0,12 60 1,0 
 -�WHåNH��]D�]XQDQMH�REORJH 620 2 090 0,13 60 1,0 
 -�ODåMH��]D�QRWUDQMH�REORJH 400 2 090 0,08 30 1,0 
����9H]DQH�SORãþH��REVWRMQH�Y�YRdi 660 2 090  100 1,0 
 - za notranje obloge 550 2 090 0,14 60 1,0 
����,YHUQH�SORãþH      
 - trde 1 000 1 880 0,12 17 1,0 
 - mehke 400 2 090 0,058 6 1,0 
 300 2 090 0,052 3 1,0 
 200 2 090 0,047 2 1,0 
����,YHUQH�SORãþH��VWLVQMHQH 600 2 090 0,099 60  
6���3ORãþH�L]�OHVQH�YROQH��L]ROLW��

heraklit ipd.) 
     

 - z debelino 15 mm 550 2 010 0,140 11 3,0 
 - z debelino 25 mm 500 1 670 0,099 8 3,0 
 - z debelino 35 mm 450 1 670 0,093 6 3,0 
 - z debelino 50 mm 400 1 670 0,081 5 3,0 
68. Papirnate tapete 600 1 340 0,15 5 13,9 
 - pralne 700 1 340 0,15 10 3,0 
 -�SODVWLþQH 700 1 250 0,20 3 000 3,0 

VIl. BlTUMEN IN ASFALT 

69. Bitumen 1 100 1 050 0,17 1 200 2,0 
70. Asfalt 2 100 1 050 0,70 2 500 2,0 
 - asfalt, 20 mm 1 900 1 050 0,70 2 000 2,0 
71. Bitumenska lepenka 1 100 1 460 0,19 2 000 2,0 

VIll. TALNE OBLOGE 

72. PVC, homogen 1 400 960 0,23 10 000 6,0 
 39&��QD�NOREXþHYLQL 800 960 0,12 3 000 6,0 
����9LQLO�D]EHVWQH�SORãþH3 950 960 0,16 1 000 3,0 
74. Preproge      
 - napeti tufting 250 1 230 0,070 1,5  
 - lepljeni tufting 270 1 230 0,081 10  
 - iglana lepljena 300 1 460 0,090 10  
75. Deske za tla 520 1 670 0,140 15 5,0 
76. Parket 700 1 670 0,21 15 5,0 
����7UGH�SORãþH�L]�OHVHQLK�YODNHQ 900 1 670 0,19 70 5,0 
78. Polietilenske folije 1 000 1 250 0,19 80 000 20,0 
79. PVC folija, mehka 1 200 960 0,19 42 000 7,0 
����%LWXPHQVNL�WUDN�]�YORåNRP�
 aluminijske folije z debelino 
 0, 1 mm 

 
 

900 

 
 

1 460 

 
 

0,19 

 
 

100 000 

 
 

2,0 
 0,2 mm 950 1 460 0,19 150 000 2,0 
81. Bitumenski trakovi, zvarjeni,  z 
 debelino 5 mm, aluminijsko folijo 
 0,2 mm 

 
 

1 000 

 
 

1 460 

 
 

0,19 

 
 

140 000 

 
 

2,0 
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Material 

 
 
 

Gostota, 
! 

kg/m3 

 
 

6SHFLILþQD 
toplota, 

c 
J/kgK 

 
 

Toplotna 
prevodnost, 

� 
W/mK 

 
Difuzijska 
upornost 

vodni pari, 
� 

Relativni 
tempera- 

turni 
raztezek, 

.i 
mm/m/100 °C 

IX. STREŠNI PREKRIVNI MATERIALI IN TRAKOVI 

82. Strešna Iepenka 1 100 1 460 0,19 2 000 2,0 
����9HþNUDWQL�ELWXPHQVNL�SUHPD]��
 armiran v eni plasti - 10 mm 

 
1 100 

 
1 460 

 
0,17 

 
10 000 

 
2,0 

����9HþSODVWQD�ELWXPHQVND�
 hidroizolacija z debelino 13 do 
 16 mm 

 
 

1 100 

 
 

1 460 

 
 

0,19 

 
 

14 000 

 
 

2,0 
 9HþSODVWQD�ELWXPHQVND�
 hidroizolacija na perforirani 
 lepenki 

 
 

1 200 

 
 

1 460 

 
 

0,19 

 
 

14 000 

 
 

2,0 
85. PVC strešni trakovi, mehki 1 200 960 0,19 20 000 7,0 
86. PIB (poliizobutil) trakovi 1 600 960 0,26 300 000 8,0 
87. CR (kloropren-NDYþXN��WUDNRYL 1 300 1 000 0,23 100 000 17,0 
88. CSM (klorosulfidni polietilen) 
 trakovi 

 
1 500 

 
1 000 

 
0,30 

 
80 000 

 
8,0 

89. EPDM (etilen-propilen-NDYþXN��
 trakovi 

 
1 200 

 
1 040 

 
0,30 

 
100 000 

 
13,0 

90. Strešniki 1 900 880 0,99 40 0,5 
91. Skrilne�SORãþH 2 800 820 2,90 120 0,8 
92. Azbestno-FHPHQWQH�SORãþH3 1 800 960 0,35 50 1,2 

X. KOVINE 

93. Jeklo 7 800 460 53,5  1,2 
 - lito jeklo 7 200 500 46,5 600 000 1,0 
94. Aluminijska folija  0,10    600 000  
  0,15 2 700 940 203 700 000 2,4 
  0,20    800 000  
95. Bakrena folija 0,10 700 000 
  0,15 

9 000 380 380 
800 000 

1,7 

96. Svinec 11 500 130 35  2,9 
97. Cink 7 100 390 110  2,9 

XI. TOPLOTNI IZOLATORJI 

98. Mineralna in steklena volna 200 do 300 840 0,041 1 0,05 
99. Steklena pena 145 840 0,056 10 000 0,8 

120 1 670 0,041 10 5 do 10 100. Pluta, ekspandirana, 
 impregnirana 160 1 670 0,044 22 5 do 10 
101. PORãþH�L]�SUHãLWH�WUVWLNH 800 1 260 0,046 2  
�����3ORãþH�L]�VWLVNDQH�VODPH�
 (stramit) 

 
350 

 
1 470 

 
0,098 

 
3 

 

103. Brizgani azbest3 400 1 670 0,12 38  
 600 1 670 0,13 40  
104. Lesni beton 550 1 465 0,14 5 1,4 
 800 1 465 0,24 10 1,4 

1 400 1 590 0,19 50 000 1,5 �����6LQWHWLþQH�SORãþH�L]�
 YHþSODVWQHJD�SROLHVWUD 1 500 1 090 0,23 50 000 1,5 
�����3ORãþH�L]�DNULOQH�VPROH 1 180 1 000 0,19 8 000 1 
�����390'�LQ�39&�SORãþH 1 400 960 0,21 16 000 4 
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�����3ROLVWLUHQVNH�SORãþH��Y�EORNLK�� 15 1 260 0,041 25 6 
 20 1 260 0,041 35 6 
 25 1 260 0,041 40 6 
 30 1 260 0,041 45 6 
109. Polistiren, izdelan v kalupih 20 1 260 0,041 40 6 
 25 1 260 0,041 50 6 
 30 1 260 0,041 60 6 

40 1 260 0,041 35 3 �����)HQROQH�SORãþH��UH]DQH�L]�
 blokov 60 1 260 0,041 40 3 

30 1 380 0,035 40 10 do 12 �����3ROLXUHWDQVNH�SORãþH��L]UH]DQH�
 iz blokov 40 1 380 0,035 50 10 do 12 
�����39&�SORãþH 50 1 260 0,041 200 2,5 
�����8UHD�SORãþH 15 1 260 0,040 3 3 

20 1500 0,030 80  114. Ekstrudirani polistiren 
60 1500 0,040 250  

�����2YþMD�YROQD 20 900 0,040 1  
116. Kokosova vlakna  100 1600 0,045 1  
117. Vlaknaste lesne SORãþH 190 2000 0,045 10  
118. Toplotnoizolacijski ometi***   0,09-0,25 8-10  

14 840 0,038 1  
23 840 0,034 1  
30 840 0,032 1  
60 840 0,032 1  

 
 
119. Steklena volna 

80 840 0,034 1  
30 840 0.038 1  
80 840 0.034 1  
100 840 0,033 1  
160 840 0,037 1  

 
 
120. Kamena volna 

180 840 0,039 1  
121. Celulozna vlakna 85 1800 0,040 1  
�����%RPEDå 20 840 0,040 1  
�����3HUOLWQH�SORãþH 150 1000 0,060 5  
124. Penjeno steklo 140 1100 0,060 ∞  

15 1500 0,025 30  125. Poliuretanska pena 
80 1500 0,040 100  

126. Perlitno nasutje 90 1000 0,055 3  
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PRILOGA 4 
 

IZKAZ TOPLOTNIH KARAKTERISTIK STAVBE 3 

Objekt:  
 
 
 

Investitor:  
 
 
 

Ulica, naselje:  
 
 
 

Kraj:  
 
 
 

.DWDVWUVND�H��REþLQD�H��  
 
 

Parcelna(e) številka(e):  

 

 
Namembnost 
(stanovanjska, poslovna…): 

 

 
 

(WDåQRVW��NOHW��SULWOLþMH��
HWDåD��PDQVDUGD«�� 

 

 
Celotna  zunanja površina stavbe A (m2)  

A = _______________  m2 

Ogrevana prostornina stavbe Ve (m
3)  

Ve = ______________  m3 

Oblikovni faktor ƒ0 = A/Ve (m
-1)  

ƒ0 = A/Ve = _________  m
-1 

Neto uporabna površina stavbe Au (m
2) 

(za stanovanjske stavbe) 

 
Au = ______________  m2 

 
 
Temperaturni primanjkljaj: 

 
DD = _______ K dni 

                                                 
3 Obrazec »Izkaz toplotnih karakteristik stavbe« je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za okolje in 
prostor:  http://www.gov.si/mop/zakonodaja/zakoni/prostor/graditev.htm  
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TOPLOTNE PREHODNOSTI ELEMENTOV OVOJA STAVBE 

NEPROZORNI ELEMENTI 

Oznaka elementa 
(skladno s Prilogo 1 tabela 1)  

Orientacija, 
naklon 

Površina 
(m2) 

i 
(W/m2K) 

Umax (W/m2K) 
(Pril. 1 tab.1) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

PROZORNI ELEMENTI 

 

 
 
Oznaka elementa 

 
 
 

Orientacija, 
naklon 

 
 

Površina 
elementa 

(m2) 

 
 
 

Uelementa 

(W/m2K) 

Faktor 
prehoda 

celotnega 
VRQþQHJD�
sevanja; g  
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1DþLQ�XSRãWHYDQMD�YSOLYD�
toplotnih mostov (8. þOHQ� 

SR�GUXJHP�RGVWDYNX����þOHQD���

� 

SR�þHWUWHP�RGVWDYNX����þlena   

� 

 
,]UDþXQDQR �����þOHQ� 

.RHILFLHQW�VSHFLILþQLK�
transmisijskih toplotnih 
izgub stavbe  

 
HT’ = _________ W/m2K 

 
HT’max = _________ W/m2K 

 
3UHGYLGHQD�L]PHQMDYD�]UDND�SUL�QDUDYQHP�SUH]UDþHYDQMX�Q�
(h-1) 

 
n = _____________  h-1 

Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote pri 
SUH]UDþHYDQMX�η  

 
η= ________________   

 

SORãþDWL�66( vakuumski SSE  
Tip in površina SSE ter 
upoštevani letni dobitki 
VRQþQHJD�REVHYDQMD 

________ m2   _______ kWh ________ m2   _______ kWh 

 
Vrsta stavbe (po ���þOHQX�� 
1 – stanovanjske stavbe, ki se pri namenski uporabi ogrevajo 

 na najmanj 18 oC         � 

2 – nestanovanjske stavbe, ki se pri namenski uporabi ogrevajo 

 na najmanj 18 oC         � 
3 – nestanovanjske stavbe, ki se ogrevajo na temperaturo med 12 oC 

       in 18 o&�WHU�ãSRUWQL�«�REMHNWL��REþDVQR�RJUHYDQL�QDG��� oC    � 

 

/HWQD�SRWUHEQD�WRSORWD�]D�RJUHYDQMH�����þOHQ� 
 

Qh = _________ kWh 

 
6SHFLILþQD�OHWQD�WRSORWD�]D�
ogrevanje 

,]UDþXQDQD 1DMYHþMD�GRYROMHQD�����þOHQ� 

Vrsta stavbe 1:  
Qh/Au = _______ kWh/m2a 

 
(Qh/Au)max =  _____ kWh/m2a 

Vrsta stavbe 2 in 3:  
Qh/Ve = _______ kWh/m3a 

 
(Qh/Ve)max =  _____ kWh/m3a 

 
Projektivno 
podjetje: 

 

 

Odgovorni 
projektant: 

 

Ident. št.:  Ident. št.:  

Št. projekta:  Podpis:  

Kraj:  Datum:  
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2013. Pravilnik R�SUH]UDþHYDQMX�LQ�NOLPDWL]DFLML�VWDYE 

1D�SRGODJL���D�LQ���F�þOHQD�]DNRQD�R�JUDGLWYL�REMHNWRY��8UDGQL�OLVW�656��ãW��������LQ��������WHU�
Uradni list RS, št. 59/96 in 45/99) ter za izvajanje zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, 
št. 99/99) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za zdravje 
 

P R A V I L N I K 
o�SUH]UDþHYDQMu in klimatizaciji stavb 

 
,��63/2â1(�'2/2ý%( 

���þOHQ 

���� 7D� SUDYLOQLN� GRORþD� WHKQLþQH� ]DKWHYH� ]D� SUH]UDþHYDQMH� LQ� NOLPDWL]DFLMR� VWDYE� �Y� QDGDOMnjem 
EHVHGLOX�� SUH]UDþHYDQMH�� WHU� WHKQLþQH� ]DKWHYH� ]D� PHKDQVNH� SUH]UDþHYDOQH� VLVWHPH�� þH� VH� WL�
vgradijo v stavbo. 

���� 9� RNYLUX� GRORþDQMD� WHKQLþQLK� ]DKWHY� L]� SUHMãQMHJD� RGVWDYND� WD� SUDYLOQLN� REUDYQDYD� QRWUDQMH�
okolje v pogledu kakovosti zraka in toplotnega RNROMD�� V� WHP� GD� GRORþD� QDMQLåMR�� ãH� GRSXVWQR�
kakovost tega dela notranjega okolja. 

(3) Ta pravilnik ne velja za nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe, ki spadajo v skupino 
industrijskih objektov, ter stavbe, namenjene za uporabo manj kot štiri mesece v letu (npr. 
SRþLWQLãNH�KLãH�LQ�JRUVNH�NRþH�� 

 
���þOHQ 

���� 7D� SUDYLOQLN� YHOMD� ]D� QRYRJUDGQMH� LQ� VSUHPHPEH� QDPHPEQRVWL� SRVDPH]QLK� SURVWRURY� Y� åH�
]JUDMHQLK�VWDYEDK��9HOMD�WXGL�]D�UHNRQVWUXNFLMH�åH�]JUDMHQLK�VWDYE��þH�VR�GDQH�WHKQLþQH�PRåQRVWL�]D�
njihovo izvedbR�LQ�XSRãWHYDQL�SRJRML�YDUVWYD�NXOWXUQH�GHGLãþLQH� 

���� ýH� VR� ]D� QHNDWHUH� YUVWH� VWDYE� ]DKWHYH� ]D� SUH]UDþHYDQMH� GRORþHQH� V� SRVHEQLP� SUHGSLVRP��
veljajo zanje tiste zahteve tega pravilnika, ki niso urejene s takim predpisom. 

 

���þOHQ 

(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 
1. ªSUH]UDþHYDQMH© MH� L]PHQMDYD� RGWRþQHJD� ]UDND� ]� ]XQDQMLP� ]UDNRP� Y� SURVWRULK� LQ� GRVHJDQMH�

QMHJRYH�þLVWRVWL�WHU�V�WHP�SRYH]DQHJD�XJRGMD�RVHE�Y�SURVWRULK� 
2. ªQDUDYQR� SUH]UDþHYDQMH©� MH� SUH]UDþHYDQMH�� SUL� NDWHUHP� VH� L]NRULãþDMR naravne fizikalne 

ODVWQRVWL� ]UDND� SUL� UD]OLþQLK� WHPSHUDWXUDK� Y� SURVWRULK� LQ� ]XQDM� QMLK�� EUH]� XSRUDEH�PHKDQVNLK�
QDSUDY�� 1DUDYQR� SUH]UDþHYDQMH� SRWHND� VNR]L� RGSUWD� RNQD� LQ� ]XQDQMD� YUDWD�� SUH]UDþHYDOQH�
RGSUWLQH�LQ�SUH]UDþHYDOQH�NDQDOH�WHU�þLP�PDQM�QHNRQWUROLUano skozi pripire, zidove itn.; 

3. ªPHKDQVNR� SUH]UDþHYDQMH©� MH� SUH]UDþHYDQMH�� SUL� NDWHUHP� VH� ]DPHQMDYD� RGWRþQHJD� ]UDND� ]�
]XQDQMLP� GRVHåH� ]� PHKDQVNR� QDSUDYR�� SUL� NOLPDWL]DFLML� V� NOLPDWL]DFLMVNR� QDSHOMDYR��
Klimatizacijska napeljava je kombinacija vseh potrebnih komponent, ki zagotavljajo 
klimatizacijo prostora; 

4. ªNOLPDWL]DFLMD©� MH� PHKDQVNR� SUH]UDþHYDQMH�� SUL� NDWHUHP� VR� WHPSHUDWXUD�� YODåQRVW��
SUH]UDþHYDQMH�LQ�þLVWRþD�]UDND�NRQWUROLUDQL� 

5. ªKLEULGQR� SUH]UDþHYDQMH©� MH� SUH]UDþHYDQMH�� SUL� NDWHUHP� VH� KNUDWL� XSRUDEOMDWD� Qaravno in 
PHKDQVNR�SUH]UDþHYDQMH� 

6. ªXþLQNRYLWRVW�SUH]UDþHYDQMD©�MH�UD]PHUMH�PHG�NRQFHQWUDFLMR�RQHVQDåHYDOFHY�Y�RGWRþQHP�]UDNX�
LQ� NRQFHQWUDFLMR� RQHVQDåHYDOFHY� ]UDND� Y� FRQL� GLKDQMD� �ELYDOQD� FRQD��� 8þLQNRYLWRVW�
SUH]UDþHYDQMD�VH�GRORþL�]�HQDþER� 
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VTZi

VTZODZ

CC

CC

−
−

=ε  

 kjer je: 
  ε  –   XþLQNRYLWRVW�SUH]UDþHYDQMD� 
 CODZ  – NRQFHQWUDFLMD�RQHVQDåHQRVWL�Y�RGWRþQHP�]UDNX� 
 CVTZ  –  NRQFHQWUDFLMD�RQHVQDåHQRVWL�Y�YWRþQHP�]UDNX� 
 Ci  –  NRQFHQWUDFLMD�RQHVQDåHQRVWL�]UDND�Y�FRQL�GLKDQMD� 
7. »bivalna coQD©� MH� REPRþMH� QRWUDQMHJD� RNROMD�� Y� NDWHUHP� MH� SRQDYDGL� XSRUDEQLN� SURVWRUD��

SUDYLORPD� REVHJD� REPRþMH� �� P� RG� ]XQDQMHJD� RNQD� LQ� ]LGX�� YUDW� LQ� JUHOQHJD� DOL� KODGLOQHJD�
WHOHVD������P�RG�QRWUDQMHJD�]LGX�WHU�QDMPDQM�����P�LQ�QDMYHþ�����P�QDG�WOHPL� 

8. »olf« je enota�]D�RQHVQDåHYDQMH�]UDND��NL�JD�SRY]URþD�HQD�RVHED�V�SRYSUHþQR�SRYUãLQR���� m2 
SUL�PLUQL�VHGHþL�DNWLYQRVWL������:�P2 = 1 met (metabolizem v toplotnem okolju, predpisanem v 
����þOHQX�WHJD�SUDYLOQLND� 

9. »temperatura zraka« v prostoru je temperatura, merjena v sredini prostora na višini 1,1 m; 
10. ªREþXWHQD�WHPSHUDWXUD©�DOL�ªRSHUDWLYQD�WHPSHUDWXUD©�MH�VUHGQMD�WHPSHUDWXUD�PHG�WHPSHUDWXUR�

]UDND�Y�SURVWRUX�LQ�VUHGQMR�VHYDOQR�WHPSHUDWXUR��GRORþHQD�]�HQDþER� 
θ0 = uθ1 + (1 – u)θs 

 kjer je: 

 θ0  – REþXWHQD�WHPSHUDWXUD�Y�L]Erani lokaciji prostora (oC), 
 θ1  –  temperatura zraka v prostoru (oC), 
 θs  –  VUHGQMD�VHYDOQD�WHPSHUDWXUD�REGDMDMRþLK�SRYUãLQ�JOHGH�QD�L]EUDQR�ORNDFLMR�Y�SURVWRUX�

(oC), 
 u  –  vrednost, podana v tabeli v odvisnosti od srednje hitrosti zraka v (m/s): 

  v (m/s) do 0,2 od 0,2 do 0,6 od 0,6 do 1,0 
u 0,5 0,6 0,7 

 

 V primerih, ko je relativna hitrost zraka manjša od 0,2 m/s ali ko je razlika med srednjo sevalno 
temperaturo in temperaturo zraka manjša od 4 o&��VH�REþXWHQD� WHPSHUDWXUD� ODKNR� L]UDþXQD�
kot srednja vrednost temperature zraka in srednje sevalne temperature; 

11. ªDVLPHWULþQD�VHYDOQD�WHPSHUDWXUD©�MH�UD]OLND�WHPSHUDWXUH�VHYDQMD�GYHK�SRYUãLQ�WHOHVD��ORþHQLK�
z namišljeno ravnino; 

12. »srednja hitrost zraka« je izmerjena lokalna hitrost zraka v bivalni coni v najmanj 180-
VHNXQGQHP�LQWHUYDOX��PHUMHQD�YVHVPHUQR��GRORþHQD�]�HQDþER� 

∑
=

=
1

L

LY
1

Y
�

�
 

 kjer je: 
 Y   – srednja hitrost zraka (m/s), 
 N  – skupno število merjenj (-), 
 LY   –  trenutna hitrost zraka (m/s); 

13. »intenziteta turbulence« je razmerje standardnega odklona hitrosti zraka in srednje hitrosti 
]UDND��GRORþHQR�]�HQDþER� 

Tu = 100 (SD/ Y ) 

 kjer je: 

Tu  –  intenziteta turbulence (%), 
Y   –  izmerjena srednja hitrost zraka (m/s) v najmanj 180-sekundnem intervalu, 
SD  –  standardni odklon izmerjene hitrosti zraka (m/s) v najmanj 180-sekundnem intervalu, 

GRORþHQ�]�HQDþER� 
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 kjer je: 

 SD  – standardni odklon, 
  N  –  skupno število merjenj (-), 
 LY   –  trenutna hitrost zraka (m/s), 

 Y   –  izmerjena srednja hitrost zraka (m/s) v najmanj 180-sekundnem intervalu; 
14. frakcija »PM10©� MH� PDVQD� NRQFHQWUDFLMD� SURVWRUVNR� QDVWDOLK� GHOFHY� ]� DHURGLQDPLþQLP�

premerom, manjšim od ����P� 
15. vrste zraka so: 

– ]XQDQML��VYHåL���GRYHGHQ�]UDN�DOL�YKRGQL�]XQDQML�]UDN�Y�VLVWHP�SUHG�QMHJRYR�REGHODYR� 
– YWRþQL� �YSLKRYDQL��� YVWRSQL� ]UDN� Y� REUDYQDYDQL� SURVWRU� DOL� ]UDN�� YVWRSDMRþ� Y� VLVWHP� EUH]�

obdelave, 
– prehodni: notranji zrak, ki prehaja iz enega v drug obravnavani prostor, 
– RGWRþQL��]UDN��NL�]DSXãþD�REUDYQDYDQL�SURVWRU� 
– REWRþQL��UHFLUNXODFLMVNL���]UDN��NL�VH�YUDþD�Y�]UDN�REUDYQDYDQHJD�SURVWRUD� 
– ]DYUåHQL��]UDN��]DYUåHQ�Y�DWPRVIHUR� 
– sekundarni: zrak, odvzet prostoru in ponovno vrnjen v isti prostor brez obdelave, 
– notranji: zrak v obravnavanem prostoru ali bivalni coni, 
– L]JXEOMHQL��]UDN��L]WHNDMRþ�VNR]L�QHWHVQRVWL�VLVWHPD� 
– infiltracijski: zrak, ki vdira v notranjost stavbe skozi netesnosti stavbe, 
– eksfiltracijski: zrak, ki odteka iz VWDYEH�Y�DWPRVIHUR�VNR]L�]UDþQH�QHWHVQRVWL�VWDYEH� 
– PHãDQL�� ]UDN�� NL� YVHEXMH� GYD� DOL� YHþ� ]UDþQLK� WRNRY�� 9� SULPHUX�PHãDQMD� ]� ]UDþQLPL� WRNRYL�

VODEãH�NDNRYRVWL�WD�VODEãD�NDNRYRVW�GRORþL�FHORWQL�]UDþQL�WRN� 

����3UL� ULVDQMX� LQ�R]QDþHYDQMX�YUVW� ]UDND�Y�SURMHNWQi dokumentaciji in tudi na vgrajenih elementih 
sistema VH�XSRUDEOMDMR�RNUDMãDYH�LQ�EDUYH��QDYHGHQH�QD�VOLNL���LQ�Y�WDEHODK�����������LQ���SRG�WRþNR�
1. Vrste zraka v prilogi 1 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del (v nadaljnjem besedilu: priloga 1). 

 
4��þOHQ 

(1) V stavbe se lahko vgrajujejo samo gradbeni proizvodi, ki so bili dani v promet v skladu s 
SUHGSLVL�R�JUDGEHQLK�SURL]YRGLK��3UL�SURMHNWLUDQMX�MH�WUHED�SUHGYLGHWL�XSRUDER�PDWHULDORY�]�QDMQLåMR�
HPLVLMR�]�XSRãWHYDQMHP�]QDþLOQRVWL�YODåQRVWL��HQRVWDYQRVWL�þLãþHQMD��WUDMQRVWL�LQ�]DKWHYDQLK�ODVWQRVWL�
VHVWDYH�VHQGYLþ�NRQVWUXNFLM� 

���� 6HVWDYQL� GHOL� SUH]UDþHYDOQLK� VLVWHPRY�� NL� VH� YJUDMXMHMR� Y� VWDYEH�� VR� JUDGEHQL� SURL]YRGL�� NL�
RPRJRþDMR�� GD� VWDYEH� L]SROQMXMHMR� ELVWYHQH� YDUQRVWQH�� KLJLHQVNH� LQ� ]GUDYVWYHQH� ]DKteve. 
0HKDQVNL��HOHNWURPHKDQVNL� LQ�HOHNWULþQL�GHOL�SUH]UDþHYDOQLK�VLVWHPRY�PRUDMR�SROHJ�]DKWHY� L]�WHJD�
pravilnika izpolnjevati tudi vse zahteve predpisov, ki urejajo tovrstne proizvode. 

����9JUDGLWL�VH�VPHMR�VDPR�WLVWL�PHKDQVNL�SUH]UDþHYDOQL�VLVWHPL��]D�NDtere proizvajalec izda izjavo 
R�VNODGQRVWL�V�VWDQGDUGL�L]�����þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND� 

 
���þOHQ 

(1) V tem pravilniku navedeni parametri notranjega okolja morajo biti zagotovljeni v vseh bivalnih 
conah prostorov pri normalnih vremenskih razmerah skladno z namembnostjo prostorov ter pri 
predvidenem številu prisotnih oseb v prostorih. S tem pravilnikom zahtevani parametri notranjega 
okolja veljajo za prostore, namenjene za delo in bivanje ljudi (npr. poslovni, vzgojno-varstveni, 
stanovanja), za druge prostore (npr. JDUDåH�� PRUDMR� ELWL� XVWUH]QL� SDUDPHWUL� QRWUDQMHJD� RNROMD�
GRORþHQL�Y�SURMHNWQL�GRNXPHQWDFLML� 
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���� ýH� Y� ELYDOQLK� FRQDK� SURVWRURY� QLVR� ]DJRWRYOMHQL� SDUDPHWUL� QRWUDQMHJD� RNROMD� ]� QDUDYQLP�
SUH]UDþHYDQMHP��PRUDMR�ELWL�Y�VWDYER�YJUDMHQH�QDSUDYH�R]LURPD�QDSHOMDYD� ki to zagotavljajo. 
 
����3UH]UDþHYDQMH� LQ�SUHGSLVDQH�SDUDPHWUH�QRWUDQMHJD�RNROMD� MH� WUHED�GRVHþL�]�QDMPDQMãR�PRåQR�
rabo energije z upoštevanjem podnebnih razmer lokacije in zahtev uporabnikov prostora. 
3UH]UDþHYDOQL�VLVWHP�PRUD�]DJRWRYLWL�]DKWHYDQR�L]PHQMDYR�]UDND�R]LURPD�XþLQNRYLWR�SUH]UDþHYDQMH�
RE�QDMPDQMãL�L]JXEL�WRSORWH�KODGX�SUH]UDþHYDQHJD�SURVWRUD�LQ�VWDYEH� 

 
���þOHQ 

3UL�SURMHNWLUDQMX�SUH]UDþHYDQMD�Y�SURVWRULK��Y�NDWHULK�VH�SRMDYOMDMR�DOL�QDVWDMDMR�HPLVLMH�ãNRGOMLYLK�DOL�
eksplozijsko nevarnih plinov,� SDU�� KODSRY�� SUDKX� R]LURPD� GUXJH� þORYHNRYHPX� ]GUDYMX� LQ� XJRGMX�
ãNRGOMLYH� HPLVLMH� R]LURPD� VQRYL�� MH� WUHED� GRVHþL� WDNãQR� NDNRYRVW� QRWUDQMHJD� ]UDND�� GD� ER� NOMXE�
HPLVLMDP� ]DJRWRYOMHQR� VWDQMH�� NL� QH� RJURåD� ]GUDYMD� XSRUDEQLNRY� VWDYEH� LQ� WXGL� QH� OMXGL� Y� QMHQL�
okolici. 
 
 

II. NOTRANJE OKOLJE 

1. Kakovost zraka  

���þOHQ 

���� =UDN� Y� SURVWRUX� PRUD� ELWL� VYHå� LQ� SULMHWHQ�� EUH]� YRQMDY� LQ� QH� VPH� RJURåDWL� ]GUDYMD� OMXGL� Y�
prostoru. 

����3UL�SURMHNWLUDQMX�LQ�JUDGQML�VWDYE�MH�WUHED�ãWHWL��GD�MH�YLU�RQHVQDåHYDQMD�QRWUDQMHJD�]UDND�stavba 
kot celota -�JUDGEHQL�PDWHULDO��SRKLãWYR��SUH]UDþHYDOQL�VLVWHP��RSUHPD��NRW� MH�SRGDQR�Y�WDEHOL�$���
standarda 6,67�&5�������3UH]UDþHYDQMH�VWDYE�-�.ULWHULML�QDþUWRYDQMD�QRWUDQMHJD�RNROMD� 

����2QHVQDåHYDQMH�QRWUDQMHJD�]UDND��SRYH]DQR�]�XSRUDEQLNL�SURVWora, je opredeljeno v tabeli A.6 
standarda SIST CR 1752. 

 
���þOHQ 

(1) Najmanjši potrebni vtok zunanjega zraka je 15 m3/h na osebo v prostorih, kjer kajenje ni 
GRYROMHQR�� EUH]� XSRãWHYDQMD� GUXJLK� YLURY� RQHVQDåHYDQMD� QRWUDQMHJD� ]UDND� LQ� SUL� XþLQNRYLWRVWL�
prezUDþHYDQMD�HQD����� 

���� 9� þDVX� SULVRWQRVWL� OMXGL� Y� SURVWRULK� VWDYEH�� NL� VR� QDPHQMHQL� ]D� GHOR� LQ� ELYDQMH� OMXGL�� MH� WUHED�
dosegati volumsko izmenjavo zraka (n) vsaj n = 0,5 h-1. =�XSRUDEOMHQLP�VLVWHPRP�SUH]UDþHYDQMD�MH�
WUHED� SUHSUHþLWL� SUHWRN� ]UDND� L]� EROM� REUHPHQMHQLK� SURVWRURY� �QSU�� NXKLQMH�� VWUDQLãþD�� NRSDOQLFH��
JDUDåH��ODERUDWRULMD�«��Y�RVWDOH�SURVWRUH�Y�VWDYEL� 

���� 9� þDVX� RGVRWQRVWL� OMXGL� Y� SURVWRULK� VWDYEH�� NL� VR� QDPHQMHQL� ]D� GHOR� LQ� ELYDQMH� OMXGL�� MH� WUHED�
]DJRWRYLWL� LQ� Y]GUåHYDWL� L]PHQMDYR� ]UDND� QDMPDQj n = 0,2 h-1 za odstranitev emisij stavbe in 
SUHSUHþLWHY�GUXJLK�ãNRGOMLYRVWL��QSU��SRMDY�NRQGHQ]DFLMH�� 

����9�VWDYEDK�]�YJUDMHQLPL�PHKDQVNLPL�VLVWHPL�]D�SUH]UDþHYDQMH�LQ�Y�SURVWRULK�]�YLãLQR�VWURSRY�QDG�
3,5 m je zahtevana volumska izmenjava zraka lahko manjša, n < 0,5 h-1, ob doseganju parametrov 
]D�QRWUDQMH�RNROMH�Y�ELYDOQL�FRQL�SURVWRUD��.ROLþLQD�]UDND�VH�SUHUDþXQD�QD�QRWUDQMH�PHUH�SURVWRURY� 

����9�ELYDOQLK�SURVWRULK�VWDQRYDQMVNLK�VWDYE�MH�WUHED�]DJRWRYLWL�SUH]UDþHYDQMH�Y�VNODGX�]�]DKWHYDPL�
standarda SIST DIN 1946-6. 

����9�SURVWRULK��Y�NDWHULK� MH�NDMHQMH�GRYROMHQR��PRUD�QDMPDQMãD�GRGDWQD�NROLþLQD�YWRND�]XQDQMHJD�
zraka znašati 45 m3/h na osebo (upošteva se predvideno število oseb za prostor). 
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����.ROLþLQD�]XQDQMHJD�]UDND�VH�ODKNR�GRORþL�WXGL�JOHGH�QD�WDOQR površino in mora znašati najmanj 
1,5 m3�K�QD�NYDGUDWQL�PHWHU�WDOQH�SRYUãLQH�SURVWRUD��EUH]�XSRãWHYDQMD�GUXJLK�YLURY�RQHVQDåHYDQMD�
zraka. 

����.ROLþLQH�]XQDQMHJD�]UDND�]D�SUH]UDþHYDQMH�VWDYE�VR�SRGDQH�Y� WDEHOL���SRG� WRþNR����.ROLþLQD�
zraka v prilogi 1. V teM� WDEHOL�SRGDQH�YUHGQRVWL�]DJRWDYOMDMR�GRSXVWQR�QRWUDQMH�RNROMH�SUL�RELþDMQR�
]QDQLK�SRJRMLK� LQ�QH�XSRãWHYDMR�PRUHELWQLK�GRGDWQLK�RQHVQDåHYDOFHY��'LVWULEXFLMD�]UDND�PRUD�ELWL�
GRORþHQD�JOHGH�QD�ORNDFLMR�þORYHND�LQ�GHOXMRþH�QDSUDYH� 
 

���þOHQ 

���� 6� SUH]UDþHYDQMHP� MH� WUHED� ]DJRWDYOMDWL�� GD� NRQFHQWUDFLMH� QRWUDQMLK� RQHVQDåHYDOFHY� ]UDND� Y�
SURVWRULK�VWDYEH�QH�SUHVHJDMR�YUHGQRVWL��SRGDQLK�Y�WDEHOL���SRG�WRþNR����.ROLþLQD�]UDND�Y�SULORJL 1. 

(2) Zdravju škodljive koncentracije snovi v zraku ne smejo presegati vrednosti iz standarda SIST 
CR 1752, dodatek E. 

 
����þOHQ 

(1) Tok zraka ter razširjenost emisij in vonjav med posameznimi prostori stavbe oziroma med 
VWDYER� LQ� QMHQLP�RNROMHP� MH� WUHED�QDG]RURYDWL� V� WODþQR� UD]OLNR� YWRþQLK� LQ� RGWRþQLK� WRNRY� ]UDND� ]�
nadtlakom ali podtODNRP� GR� ��� 3D�� 3URVWRUL� ]� UD]OLþQLP� QDPHQRP� XSRUDEH� QH� VPHMR� LPHWL�
VNXSQHJD�SUH]UDþHYDOQHJD�VLVWHPD� 

(2) Stavbe je treba graditi tako, da se SUHSUHþL� QHNRQWUROLUDQ� YWRN� ]UDND�� ãH�SRVHEHM� Y� YHWURYQLK�
legah, ter zagotoviti tesnost lupine stavbe. Tesnost staYEH� MH� GRORþHQD� V� SUHGSLVRP� R� WRSORWQL�
]DãþLWL�VWDYE� 
 
 

2. Toplotno okolje  

 
����þOHQ 

����3URMHNWLUDQL�DOL� L]PHUMHQL�REþXWHN�þORYHNRYHJD�WRSORWQHJD�RNROMD�VH�L]UD]L�VNODGQR�]�]DKWHYDPL�
VWDQGDUGD� 6,67� ,62� ������ WRþNL� ���� LQ� ��� ýH� REOHND� LQ� DNWLYQRVW� QLVWD� RSredeljeni, znašata 
YUHGQRVWL�]D�REOHNR�Y�SRYSUHþMX�����FOR��������P2�.�:��Y�þDVX�EUH]�RJUHYDQMD��OHWQHP) in 1,0 clo 
(0,155 m2 K/W) v ogrevalnem (zimskem) obdobju pri aktivnosti 1,2 met (sedenje). 

(2) Toplotno okolje mora biti tako, da je indeks PPD manjši od 15 %, indeks PMV pa v mejah 

      –0,7 < PMV < +0,7 

 
����þOHQ 

���� 9� SURVWRULK�PRUD� ELWL� ]DJRWRYOMHQD� WDNãQD� YODåQRVW� ]UDND�� GD� V� VYRMLP� QHSRVUHGQLP� R]LURPD�
SRVUHGQLP� XþLQNRP� QH� YSOLYD� QD� XJRGMH� LQ� ]GUDYMH� OMXGL� WHU� QH� SRY]URþL� QDVWDQND� SRYUãLQVNH�
kondenzacije na stenah. 

����3UL�WHPSHUDWXUL�]UDND�PHG�����&�LQ�����&�MH�REPRþMH�GRSXVWQH�UHODWLYQH�YODåQRVWL�PHG������LQ�
70 %. 

����9�VWDQRYDQMVNLK�SURVWRULK�MH�SULSRURþOMLYD�UHODWLYQD�YODåQRVW�]UDND�SRG�������NDU�]PDQMãXMH�UDVW�
alergenih in patogenih organizmov. Pri klimatizaciji prostorov mora biti zagotovljena relativna 
YODåQRVW�]UDND�SRG������ 

����2SWLPDOQD�REþXWHQD� WHPSHUDWXUD�Y�RGYLVQRVWL� RG�DNWLYQRVWL� LQ�REOHNH�XSRUDEQLND�SURVWRUD�VH�
GRORþL�VNODGQR�V�6,67�&5�������VOLND�$����NDWHJRULMD�&� 
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����þOHQ 

(1) GibanMH� ]UDND� Y� SURVWRUX� MH� SUL� RSWLPDOQL� REþXWHQL� WHPSHUDWXUL� GRSXVWQR�� þH� MH� RGVWRWHN�
nezadovoljnih uporabnikov prostora manjši od 25 % - po metodologiji iz standarda SIST CR 1752, 
WRþND�$������� 

(2) Dopustne srednje hitrosti zraka v bivalni coni so podane v SIST CR 1752, slika A.3, kategorija 
&�� Y� RGYLVQRVWL� RG� ORNDOQH� WHPSHUDWXUH� ]UDND� Y� SURVWRUX� LQ� LQWHQ]LWHWH� WXUEXOHQFH�� 2EPRþMH�
VSUHMHPOMLYRVWL� VUHGQMH� KLWURVWL� ]UDND� SUL� QRUPDOQLK� SRJRMLK� SUHGVWDYOMD� REPRþMH� SRG� XVWUH]QR�
krivuljo intenzitete turbulence. 

(3��+LWURVWL�]UDND�Y�ELYDOQL�FRQL�SUL�WHPSHUDWXUL�]UDND�SURVWRUD��NRW�MH�GRORþHQD�V�SUHMãQMLP�þOHQRP��
WYHJDQMX�SUHSLKD������LQ�LQWHQ]LWHWL�WXUEXOHQFH������VH�QDþUWXMHMR�VNODGQR�V�WDEHOR���SRG�WRþNR����
1DþUWRYDQD� KLWURVW� ]UDND� Y� SULORJL 1 tega pravilnika. HitURVWL� ]UDND� QH� VPHMR� ELWL� SUHVHåHQH� SUL�
QRUPDOQHP� GHORYDQMX� VLVWHPD�� SUHVHåHQH� VR� ODKNR� VDPR� SUL� þDVRYQR� RPHMHQHP� LQWHQ]LYQHP�
SUH]UDþHYDQMX� 

 
����þOHQ 

3DUDPHWUL�]D�WRSORWQR�XJRGMH�VHGHþH�RVHEH�Y�ELYDOQL�FRQL�VR�QDVOHGQML� 
1. temperatura zraka: 

Y�þDVX�EUH]�RJUHYDQMD�PHG�����&�LQ�����&��SULSRURþOMLYR�����&�GR�����&� 
Y�þDVX�RJUHYDQMD�PHG�����&�LQ��� �&��SULSRURþOMLYR�����&�GR�����&� 

2. QDYSLþQD� WHPSHUDWXUQD� UD]OLND� ]UDND�PHG� JODYR� LQ� JOHåQML� ]D� VHGHþR� RVHER� �PHG� ����P� LQ�
1,1 m nad podom) manjša od 3 K, v vseh drugih primerih manjša od 4 K; 

3. površinska temperatura poda med 17 °C in 26 °C, pri sistemu talnega ogrevanja do 29 °C 
(izjemi sta prostori z nestalno prisotnostjo in prostori s posebno namembnostjo); 

4. pod oziroma talna obloga poda zaradi svojega neposrednega oziroma posrednega vpliva ne 
VPH� RQHVQDåHYDWL� ]UDND� Y� SURVWRUX� LQ� QH� VPH� YSOLYDWL� QD� XJRGMH� LQ� ]GUDYMH� XSRUDEQLNRY�
prostorov; 

5. QDMYHþMD�VHYDOQD�WHPSHUDWXUQD�DVLPHWULMD� 
za hladno steno  < 13 °C, 
za toplo steno  < 35 °C, 
za hladen strop  < 18 °C, 
za topel strop  < 7 °C. 
=� REOLNRYDQMHP� VWDYEH� LQ� VHQþLOL� MH� WUHED� Y� þDVX� KODMHQMD� SUHSUHþLWL� YSOLY� QHSRVUHGQHJD�
VRQþQHJD�VHYDQMD�Y�ELYDOQL�FRQL� 

6. SULSRURþHQD�VUHGQMD�KLWURVW�]UDND� 
Y�þDVX�RJUHYDQMD�LQ�KODMHQMD� 0,15 m/s, 
Y�RVWDOHP�þDVX�   0,2 m/s. 

 

����þlen 

����.ROLþLQD�YWRND� �]XQDQMHJD��]UDND�VH�XUDYQDYD�SR�GHMDQVNLK�SRWUHEDK�REUHPHQMHQRVWL� LQ�þDVX�
zasedenosti z uporabnikom prostora. 

����=DUDGL�YDUþHYDQMD�]�HQHUJLMR�VH�Y�VWDYEDK�DOL�Y�GHOLK�VWDYE��NL�VH�SUH]UDþXMHMR�PHKDQVNR�LQ�NMHU�
je volumska izmenjava� ]UDND� Y� ELYDOQL� FRQL� DOL� Y� FHORWQHP� SURVWRUX� YHþMD�� Q� !� ���� K-1, vgradijo 
QDSUDYH�]D�SULGRELYDQMH�WRSORWH�]DYUåHQHJD�DOL�RGWRþQHJD�]UDND��1DSUDYH�]D�SULGRELYDQMH�WRSORWH�
]DYUåHQHJD�DOL�RGWRþQHJD�]UDND�PRUDMR�LPHWL�SUL�SURMHNWQLK�SRJRMLK�XþLQHN�η > 65 %, razen: 

- η ������� SUL�YJUDGQML�SORãþQHJD�SUHQRVQLND�WRSORWH�LQ�WRNX�]UDND�!��������P3/h, 
- η ������ SUL�YJUDGQML�SORãþQHJD�SUHQRVQLND�WRSORWH�LQ�WRNX�]UDND����������P3/h ali toplotne 

cevi, 
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- η ������� SUL� YJUDGQML� ODPHOQHJD� SUHQRVQLND� WRSORWH� DOL� þH� MH� REUDWRYDQMH� SUH]UDþHYDOQH�
QDSUDYH�REþDVQR��GR�����XU�OHWQR�� 

����9JUDGQMD�QDSUDYH�]D�YUDþDQMH�WRSORWH�QL�SRWUHEQD�SUL�SUH]UDþHYDQMX�WRND�]UDND�GR������ m3/h, v 
SRVHEQLK� SULPHULK� �QSU�� YLU� WRNVLþQLK� DOL� HNVSOR]LMVNLK� VQRYL�� LQ� Y� SULPHULK�� NR� GRND]DQR� WHJD� QL�
mRJRþH�L]YHVWL� 

����5HJHQHUDWLYQL�SUHQRVQLNL�WRSORWH�VH�ODKNR�XSRUDEOMDMR�OH�Y�SULPHULK��NR�]DYUåHQL�DOL�RGWRþQL zrak 
QH�YVHEXMHWD�WREDþQHJD�GLPD�DOL�GUXJLK�ãNRGOMLYLK�RQHVQDåHYDOFHY� 
 
 

,,,��35(=5$ý(9$1-(�,1�35(=5$ý(9$/1,�6,67(0, 

����þOHQ 

(1) Prostori v staYEDK�VH�SUH]UDþXMHMR�QDUDYQR��PHKDQVNR�DOL�KLEULGQR� 

���� 3UH]UDþHYDOQL� VLVWHPL� VR� QDPHQMHQL� GRVHJDQMX� LQ� XUDYQDYDQMX� SUHGSLVDQH� UDYQL� QRWUDQMHJD�
okolja v prostorih. 

 
1. 3URMHNWLUDQMH�SUH]UDþHYDOQLK�VLVWHPRY 

����þOHQ 

���� 3UH]UDþHYDOQL� VLVWHP� PRUD� ELWL� SURMHNWLUDQ� LQ� L]YHGHQ� WDNR�� GD� SUL� QRUPDOQHP� Y]GUåHYDQMX�
UDFLRQDOQR� LQ� QHPRWHQR� GHOXMH� YHV� þDV� XSRUDEH� LQ� GD� MH� RPRJRþHQ� ODKHN� GRVWRS� ]D� þLãþHQMH��
Y]GUåHYDQMH�LQ�SRSUDYLOD�WHJD�VLVWHPD� 

����,]ND]�HQHUJLMVNLK�NDUDNWHULVWLN�SUH]UDþHYDOQHJD�VLVWHPD�LQ�SUHGYLGHQD�raba energije morata biti 
QDYHGHQD� Y� REUD]FX� ª,]ND]� HQHUJLMVNLK� NDUDNWHULVWLN� SUH]UDþHYDQMD� VWDYEH©� L]� SULORJH� ��� NL� MH�
sestavni del tega pravilnika. Izpolnjen obrazec je obvezen del projektne dokumentacije. 

 
����þOHQ 

����3UL�SURMHNWLUDQMX�SUH]UDþHYDOQLK�Vistemov je treba upoštevati: 
- namembnost in fleksibilnost prostora z opredelitvijo bivalne cone, 
- obremenjenost prostora z uporabniki (na m2 površine), 
- RFHQLWHY�XSRUDEQLNRYH�DNWLYQRVWL�LQ�QDYDG�REODþHQMD� 
- REUHPHQLWHY�SURVWRUD�]�RQHVQDåHYDOFL� 
- GHOHå�NDGLOFHY� kjer je dovoljeno kajenje, 
- NDNRYRVW�UD]SRORåOMLYHJD�]XQDQMHJD�]UDND� 
- nivo zunanjega hrupa, 
- meteorološke pogoje, 
- GHOHå�VWHNOHQLK�SRYUãLQ�LQ�QMLKRYLK�WUDQVPLVLM� 
- PRåQRVW�RGSLUDQMD�RNHQ� 
- XSRUDER�VHQþLO� 
- hladilno/grelne obremenitve notranjega in zunanjega izvora, 
- fizikalne lastnosti materialov, uporabljenih v stavbi, 
- NRQWUROR� LQ� GXãHQMH� KUXSD� ]DUDGL� PHKDQVNHJD� R]LURPD� KLEULGQHJD� SUH]UDþHYDOQHJD�

sistema, 
- QDþLQ�Y]GUåHYDQMD�LQ�NDNRYRVW�þLãþHQMD�SUH]UDþHYDOQHJD�VLVWHPD�LQ�SURVWRURY� 

(2) Projektant mora izbrati takãQH� QDþLQH� SUH]UDþHYDQMD�� NL� RE� GRVHJDQMX� QDMPDQM� PLQLPDOQR�
SUHGSLVDQLK� SDUDPHWURY� RPRJRþDMR� HNRQRPVNR�� WHKQLþQR� LQ� RUJDQL]DFLMVNR� QDMXVWUH]QHMãL� QDþLQ�
REUDWRYDQMD��Y]GUåHYDQMD�LQ�XSUDYOMDQMD�]�YJUDMHQLPL�SUH]UDþHYDOQLPL�VLVWHPL� 
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����þOHQ 

(1) Parametri naþUWRYDQMD�SURVWRURY� UD]OLþQLK�QDPHPEQRVWL�VR�SRGDQL�Y� WDEHODK��� LQ���SRG� WRþNR�
3. 3DUDPHWUL�QDþUWRYDQMD�Y�SULORJL��� 

����ýH�SDUDPHWUL v prostoru odstopajo od parametrov, podanih v tabelah iz prejšnjega odstavka, se 
SUH]UDþHYDOQL�VLVWHP�SURMHNWLUD�SR�QDVOHGnji metodologiji: 
1. toplotno okolje: 

- oceni se stopnja aktivnosti uporabnikov prostorov skladno s standardom SIST CR 1752, 
priloga D1, 

- oceni se toplotni upor obleke uporabnikov prostorov za letno oziroma zimsko obdobje 
skladno s standardom SIST CR 1752, priloga D2, 

- GRORþL�VH��RSWLPDOQD��REþXWHQD�WHPSHUDWXUD� 
- L]EHUH� VH� åHOHQR� QDMYHþMH� ãWHYLOR� QH]DGRYROMQLK� XSRUDEQLNRY� SURVWRURY� �LQGHNV� 33'�� LQ�

GRORþL�GRSXVWQR�WHPSHUDWXUQR�REPRþMH�VNODGQR�V�VWDQGDUGRP�6,67�&5������ 
- L]EHUH� VH� åHOHQR� QDMYHþMH� ãWHYLOR� QH]DGRYROMQLK� OMXGL� zaradi prepiha, ugotovi dopustna 

srednja hitrost zraka z upoštevanjem 40-RGVWRWQH� LQWHQ]LWHWH� WXUEXOHQFH�� þH� ]D� L]EUDQL�
VLVWHP�QL�RSUHGHOMHQD�GUXJDþH� 

- GRORþL� VH� QDYSLþQD� WHPSHUDWXUQD� UD]OLND�� SRYUãLQVND� WHPSHUDWXUD� SRGD� LQ� DVLPHWULþQD�
sevalna temperatura; 

���QDMPDQMãD�NROLþLQD�]XQDQMHJD�]UDND� 
2.1 kakovost zraka: 

QDMPDQMãD� NROLþLQD� ]XQDQMHJD� ]UDND� VH� GRORþL� JOHGH� QD� QDMYHþMH� GRSXVWQH� NRQFHQWUDFLMH�
RQHVQDåHYDOFHY�Y�SURVWRUX�SR�QDVOHGQMHP�SRVWRSNX� 
– LGHQWLILFLUDMR�VH�YVH�NULWLþQH�NHPLþQH�LQ�GUXJH�HPLVLMH��RFeni njihova intenziteta in mesto 

izvora, 
– ugotovijo se predpisane dopustne koncentracijske vrednosti in 
– L]UDþXQD� VH� SRWUHEQD� NROLþLQD� ]UDND� ]D� VWDFLRQDUQR� VWDQMH� V� SRJRMHP�� GD� MH� NDNRYRVW�

YWRþQHJD��]XQDQMHJD��]UDND�EROMãD�RG�QRWUDQMHJD�]UDND��WRþND����.ROLþLQD�]UDND��HQDþED�
1 v prilogi 1), 

– SUL�SUH]UDþHYDOQHP�VLVWHPX��NL�RVNUEXMH�YHþ�SURVWRURY�]�UD]OLþQLPL�SRWUHEDPL�SR�GHOHåX�
]XQDQMHJD� ]UDND�� VH� ]D� GRORþLWHY� SRWUHEQH� VNXSQH� NROLþLQH� ]XQDQMHJD� ]UDND� XSRUDEL�
HQDþED����QDYHGHQD�SRG�WRþNR����.ROLþLQD�]UDND�v prilogi 1. 

2E� QDY]RþQRVWL� YHþMHJD� ãWHYLOD� YLURY� RQHVQDåHYDQMD� ]UDND� MH� ]D� SUH]UDþHYDQMH�
REUDYQDYDQHJD�SURVWRUD�RGORþXMRþD�QDMYHþMD�L]UDþXQDQD�NROLþLQD�]UDND� 

2.2. toplotno okolje: 
QDMPDQMãR�NROLþLQR�]UDND�GRORþDMR�QDVOHGQML�NULWHULML� 
������NROLþLQD�]XQDQMHJD�]UDND�QD�RVHER�����þOHQ�WHJD�SUDYLOQLND�� 
������WUDQVSRUW�WRSORWH�KODGX�V�SUH]UDþHYDQMHP��GRORþHQ�SR�QDVOHGQMHP�SRVWRSNX� 
– GRORþL�VH�KODGLOQD�LQ�DOL�JUHOQD�REUHPHQLWHY��PRþ�� 
– GRORþL�VH�WHPSHUDWXUD�YWRND�]UDND� 
– GRORþL� VH� NROLþLQD� YWRND� ]UDND�� ]D� QDþUWRYDQR� WRSORWQR� RNROMH� ]� XSRãWHYDQMHP�

KODGLOQH�JUHOQH� PRþL� LQ� WHPSHUDWXUQH� UD]OLNH� PHG� SURVWRUVNLP� LQ� YWRþQLP� ]UDNRP�
�HQDþED ��SRG�WRþNR ���.ROLþLQD�]UDND�Y�SULORJL���� 

������RGVWUDQLWHY�RQHVQDåHYDOFHY��WRþND�����WHJD�þOHQD�� 
2.2.4 distribucija zraka v�SUH]UDþHYDQL�SURVWRU��GRVHåHQD�XþLQNRYLWRVW�SUH]UDþHYDQMD�� 

 

2. 7HKQLþQH�]DKWHYH�]D�SUH]UDþHYDOQH�VLVWHPH 

����þOHQ 

���� 3UH]UDþHYDOQL� VLVWHP� PRUD� ELWL� RSUHPOMHQ� ]� PHULOQLPL� LQ� NUPLOQLPL� LQVWUXPHQWL� ]D� QDG]RU� LQ�
upravljanje njegovih glavnih funkcij delovanjD� WHU� RVNUERYDQ� LQ� Y]GUåHYDQ� WDNR�� GD� L]SROQMXMH�
]DKWHYH�SR�WHP�SUDYLOQLNX�YHV�þDV�VYRMHJD�GHORYDQMD� 
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���� 1DPHVWLWHY� SUH]UDþHYDOQLK� RGSUWLQ�� QMLKRYR� ãWHYLOR� LQ� SRUD]GHOLWHY� PRUDMR� ELWL� WDNãQL�� GD� QH�
SRY]URþDMR�QH]DåHOHQLK�XþLQNRY�WRND�]UDND��3UH]UDþHYDOQH�odprtine morajo biti stalno dostopne za 
Y]GUåHYDQMH�LQ�þLãþHQMH� 

����9VL�GHOL�SUH]UDþHYDOQHJD�VLVWHPD�PRUDMR�ELWL�L]�QHJRUOMLYHJD�PDWHULDOD��JODGNLK�QRWUDQMLK�SRYUãLQ��
NMHU� VH� PDãþRED� LQ� XPD]DQLMD� ODKNR� þLVWLWD�� /H� Y� L]MHPQLK� SULPHULK� MH� ODKNR� XSRUDEOMHQ� Jorljiv 
PDWHULDO��NDU�PRUD�ELWL�Y�SURMHNWQL�GRNXPHQWDFLML�SRVHEHM�R]QDþHQR�LQ�XWHPHOMHQR� 

(4) Strojna oprema mora biti opremljena z ustreznim varovanjem in varnostnimi napravami za 
Y]GUåHYDQMH�LQ�SRSUDYLOD�WHU�]D�WDNRMãQMR�XVWDYLWHY�SR�SRWUHEL� 

���� 3UH]UDþHvalni sistem oziroma njegovi deli, vgrajeni na zunanjem delu stavbe, morajo biti 
odporni proti vremenskim razmeram ter ne smejo škodljivo vplivati na okolico. Pri absolutni 
WHPSHUDWXUQL�UD]OLNL�PHG�YWRþQLP�DOL�RGWRþQLP�]UDNRP�LQ�RNROLFR�QDG����.�PRUDMR�ELWL�SUH]UDþHYDOQL�
sistem oziroma njegovi sestavni deli toplotno izolirani. Debelina toplotne izolacije (toplotne 
prevodnosti �������:�P.��PRUD�ELWL������PP��GD�QH�SULKDMD�GR�NRQGHQ]DFLMH�Y�VDPL�QRWUDQMRVWL�DOL�
QD� SRYUãLQL� VLVWHPD�� GD� MH� L]RODFLMD� ]DãþLWHQD� SURWL� SRãNRGEDP� LQ� GD� MH� RPRJRþHQR� þLãþHQMH�
kanalov. 

����þOHQ 

0HKDQVNL� SUH]UDþHYDOQL� VLVWHPL� R]LURPD�PHKDQVNL� GHOL� KLEULGQLK� SUH]UDþHYDOQLK� VLVWHPRY�PRUDMR�
SROHJ�WHKQLþQLK�]DKWHY�L]�SUHMãQMHJD�þOHQD�L]SROQMHYDWL�WXGL�XVWUH]QH�WHKQLþQH�]DKWHYH�-�YNOMXþQR�V�
predpisanimi metodami preskušanja – iz standardov, navedenih v prilogi 2, ki je sestavni del tega 
pravilnika. 
 

3. 3UHVNXV�LQ�SUHY]HP�YJUDMHQHJD�SUH]UDþHYDOQHJD�VLVWHPD 

����þOHQ 

���� ,]YDMDOHF� YJUDGQMH� SUH]UDþHYDOQHJD� VLVWHPD� PRUD� OH-tega pred preskusom hidraYOLþQR�
XUDYQRYHVLWL�LQ�QDVWDYLWL�VNODGQR�V�SRGDWNL�L]�SURMHNWQH�GRNXPHQWDFLMH�WHU�GRND]DWL�QMHJRYR�]UDþQR�
WHVQRVW�� ,]YDMDOHF�PRUD�Y�GRJRYRUX�]� LQYHVWLWRUMHP�QDMSR]QHMH�GR�WHKQLþQHJD�SUHY]HPD�SRVNUEHWL�
za preskus sistema. Delovanje sistema mora biti preskušHQR�SUL�UD]OLþQLK�YUHPHQVNLK�UD]PHUDK� 
���� ,]YDMDOHF� PRUD� SRVNUEHWL� ]D� SUHVNXV� IXQNFLRQDOQRVWL� VLVWHPD�� NL� VH� L]YHGH� SUHG� NROLþLQVNR�
QDVWDYLWYLMR� ]UDþQLK� WRNRY��3UHG�SUHVNXVRP� IXQNFLRQDOQRVWL� VLVWHPD�VH�SUHYHUL�SUDYLOQRVW� L]YHGEH�
sistema, da sprememba funkFLRQDOQRVWL�VLVWHPD�QH�EL�YSOLYDOD�QD�]UDþQH� WRNRYH��)XQNFLRQDOQRVW�
HOHNWULþQH�RSUHPH�SUH]UDþHYDOQHJD�VLVWHPD�VH�SUHVNXVL�SR�SULNOMXþLWYL�QD�HOHNWULþQR�RPUHåMH��=UDþQL�
NDQDOL�PRUDMR�ELWL�þLVWL� 
����9�þDVX�SUHVNXVD�PRUD�VLVWHP�REUDWRYDWL�]�QD]LYQR�PRþMR��NROLþLQH�]UDND�PRUDMR�ELWL�QDVWDYOMHQH�
QD�QDMYHþMH�QDþUWRYDQH�YUHGQRVWL��1DþUWRYDQL� WODþQL�SRJRML�VH�SUHYHUMDMR�]�PHULWYLMR�SUHWRND�]UDND�
ali z meritvijo padcev tlaka ali z dimnim preskusom. 

����þOHQ 

(1) Parametri toplotnega okolja in kakovosti zraka, toka zUDND��NDUDNWHULVWLNH�HOHNWULþQLK�QDSUDY�LQ�
GUXJL� QDþUWRYDQL� SRGDWNL� PRUDMR� ELWL� SUHVNXãHQL� V� SUHWRNRP� ]UDND�� NL� XVWUH]D� QDþUWRYDQLP�
vrednostim. Pri preskusu sistema so dopustna naslednja odstopanja izmerjenih vrednosti: 

NROLþLQD�]UDND�]D�SRVDPH]QL�SURVWRU      ±20 % 
NROLþLQD�]UDND�]D�SRVDPH]QL�VLVWHP      ±15 % 
temperatura zraka         ±2 °C 
UHODWLYQD�YODåQRVW�]UDND�        ±15 % abs. 
hitrost zraka v bivalni coni        ±0,05 m/s 
WHPSHUDWXUD�]UDND�LQ�REþXWHQD�WHPSHUDWXUD�Y�ELYDOQL�FRQL   ±1,5 °C 
raba energLMH��SUHUDþXQDQD�QD�QDþUWRYDQR�NROLþLQR�]UDND   do +5 % 
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����3RGDQD�RGVWRSDQMD�L]�SUHMãQMHJD�RGVWDYND�YNOMXþXMHMR�GRYROMHQL�RGNORQ�RG�QDþUWRYDQLK�YUHGQRVWL�
in tudi merilno negotovost. 

����ýH�IXQNFLRQDOQRVW�VLVWHPD�LQ�DOL�GHORY�VLVWHPD�]DKWHYD�PDQMãD�RGVWRSDnja, kot so opredeljena 
Y�SUYHP�RGVWDYNX� WHJD�þOHQD�� MLK�PRUD�SURMHNWDQW�SRVHEHM�QDYHVWL� Y�SURMHNWQL�GRNXPHQWDFLML��9VH�
WHPSHUDWXUH�LQ�NDUDNWHULVWLNH�RJUHYDQMD�DOL�KODMHQMD�PRUDMR�VRþDVQR�XVWUH]DWL�GDQLP�RGVWRSDQMHP� 

(4) Meritve se opravijo z merilnimi insWUXPHQWL� VNODGQR� ]� PHURVORYQLPL� SUHGSLVL�� 7RþQRVW�
XSRUDEOMHQLK�PHULOQLK�LQVWUXPHQWRY�PRUD�ELWL�Y�RNYLUX�RGVWRSDQM��NRW�VR�QDYHGHQD�Y�WHP�þOHQX� 

(5) Preskus sistema mora zajemati tudi meritve hrupa po veljavnih predpisih o hrupu v naravnem in 
åLYOMHQMVNHP�RNROMX�LQ�R�]YRþQL�]DãþLWL�VWDYE� 

 
����þOHQ 

3R�NRQþDQHP�SUHJOHGX��SUHVNXVX�R]LURPD�PHULWYDK�VH�L]GHOD�SRURþLOR��NL�PRUD�YVHERYDWL� 
– podatke o izvajalcu preskusa, 
– SRGDWNH�R�QDURþQLNX� 
– definicijo zahtevka za opravljanje preskusa, 
– podatke o lokaciji stavbe in/ali sistema, ki se preskuša, 
– podatke o metodologiji preskusa in uporabljenih merilnih instrumentih, 
– SRGDWNH�R�PHWHRURORãNLK�SRJRMLK�Y�þDVX�SUHVNXVD� 
– rezultate preskusa, 
– analizo merilnih rezultatov in ugotovitve, 
– oceno merilnih pogreškov, 
– VNOHSQH�XJRWRYLWYH�]�RGORþLWYLMR�JOHGH�QD�YHOMDYQH�SUHGSLVH� 

 

����þOHQ 

Preskusni postopek in merilne metode, skupna celotna kontrola, preskus delovanja, preskusne in 
VSHFLDOQH�PHULWYH�SUH]UDþHYDOQHJD�VLVWHPD�VH�L]YDMDMR�VNODGQR�V�VWDQGDUGRP�6,67�SU(1�����9. 

 
����þOHQ 

���� ,]YDMDOHF�PRUD�R�SUHJOHGLK��SUHVNXVLK��PHUMHQMLK��NROLþLQVNL�QDVWDYLWYL�]UDþQLK� WRNRY��QDVWDYLWYL�
DYWRPDWVNH�UHJXODFLMH�LQ�NRQWUROH�L]GHODWL�]DSLVQLN�LQ�SRURþLOR�L]�����þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND��NL�MX�L]URþL�
investitorju oziroma lastniku po opravljenih preskusih oziroma najpozneje ob predaji sistema. 

(2) Vse spremembe na sistemu, ki so bile izvedene med gradnjo, morajo biti zapisane v projektni 
GRNXPHQWDFLML� �SURMHNW� L]YHGHQLK� GHO�� LQ� QD� VKHPL� YJUDMHQHJD� VLVWHPD�� NL� VH� L]URþLWD� LQYHVWLWRUMX�
oziroma lastniku. Investitor oziroma lastnik mora prejeti tudi vsa navodila o delovanju sistema, 
QMHJRYHP�XSUDYOMDQMX�LQ�Y]GUåHYDQMX�Y�VORYHQVNHP�MH]LNX� 

����3URMHNWQD�GRNXPHQWDFLMD�SUH]UDþHYDOQHJD�VLVWHPD�PRUD�YVHERYDWL�YVH�SRVWRSNH�QDþUWRYDQMD��
procesne in� NRQWUROQH�GLDJUDPH�� ULVEH�� VKHPH� LWQ��'RNXPHQWDFLMD�� L]URþHQD� ODVWQLNX��PRUD�SROHJ�
WHJD� YVHERYDWL� WXGL� WHKQLþQH� VSHFLILNDFLMH� GHORYDQMD�� QDYRGLOD� ]D� XSRUDER� LQ� Y]GUåHYDQMH� WHU�
WHKQLþQD�QDYRGLOD�]D�VLVWHPH��YVH�Y�VORYHQVNHP�MH]LNX� 

 
����þOHQ 

(1) Sistem sme biti predan v upravljanje le osebju, ki je strokovno usposobljeno (v nadaljnjem 
EHVHGLOX�� XSUDYOMDYHF�� Y� ]YH]L� ]� XSRUDER�� REUDWRYDQMHP� LQ� Y]GUåHYDQMHP� VLVWHPD�� 3UL� SUHY]HPX�
VLVWHPD� MH� WUHED� SUHJOHGDWL� FHORWHQ� VLVWHP� JOHGH� QD� QMHJRYR� GHORYDQMH� LQ� Y]GUåHYDQje in druge 
SRPHPEQH�RNROLãþLQH�Y�SULVRWQRVWL�LQYHVWLWRUMD�R]LURPD�ODVWQLND� 
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���� 2G� YJUDGQMH� GDOMH� PRUD� XSUDYOMDYHF� YRGLWL� NQMLJR� GHORYDQMD�� VHUYLVLUDQMD� LQ� Y]GUåHYDQMD�
SUH]UDþHYDOQHJD VLVWHPD�R]LURPD�QDSUDYH�]�QDYHGER�þDVRYQLK�LQWHUYDORY�LQ�RGJRYRUQLK�RVHb. 

����3URMHNWDQW� LQ� L]YDMDOHF�NOLPDWL]LUDQH�VWDYEH�VWD�GROåQD�]DJRWRYLWL� L]YHGER�PHULWHY�Y�SUYHP�OHWX�
rednega obratovanja sistema po izdaji uporabnega dovoljenja. Meritve se opravijo v zimskem 
þDVX��NR�MH�]XQDQMD�WHPSHUDWXUD�]UDND�SRG����&��LQ�Y�OHWQHP�þDsu, ko je zunanja temperatura zraka 
nad 25 °C. Osnovni namen teh meritev je ugotoviti skladnost izvedbe in doseganje parametrov 
notranjega okolja s projektno dokumentacijo. 

 
4. 2EUDWRYDQMH�LQ�Y]GUåHYDQMH�SUH]UDþHYDOQHJD�VLVWHPD 

 
����þOHQ 

 
(1) Vsi deli prezUDþHYDOQHJD�VLVWHPD�PRUDMR�ELWL�QDUHMHQL�LQ�YJUDMHQL�WDNR��GD�VWD�RPRJRþHQL�QMLKRYR�
þLãþHQMH�LQ�]DPHQMDYD��3R�YJUDGQML�LQ�RE�SUHJOHGLK�PRUDMR�ELWL�NRPSRQHQWH�RþLãþHQH�LQ�SR�SRWUHEL�
UD]NXåHQH� QD� ]GUDYMX� QHãNRGOMLY� QDþLQ�� ]D� NDU� PRUD� ELWL� SUHGYLGHQR� ]DGRVWQR število ustrezno 
YHOLNLK�þLVWLOQLK�RGSUWLQ�VNODGQR�V�VWDQGDUGRP�6,67�(1������� 

����3UH]UDþHYDOQL�VLVWHPL�LQ�NRPSRQHQWH�]D�YWRþQL�]UDN�PRUDMR�REUDWRYDWL�LQ�ELWL�Y]GUåHYDQL�WDNR��GD�
VR� ]DKWHYH� ]D� KLJLHQR� LQ� þLVWRþR� ]UDND� QHSUHVWDQR� GRVHåHQH� VNODGQR� ]� ]DKWHYanimi oziroma 
QDþUWRYDQLPL�YUHGQRVWPL�WHU�SUHGSLVL� 
 

����þOHQ 
 
����3UH]UDþHYDOQL�VLVWHPL�PRUDMR�ELWL�QDUHMHQL��YJUDMHQL�LQ�Y]GUåHYDQL�WDNR��GD�UDVW�LQ�UD]PQRåHYDQMH�
PLNURRUJDQL]PRY�QD�YVHK�NRPSRQHQWDK�VLVWHPRY�QLVWD�PRJRþD��6NXSQR�ãWHYLOR�DHUREQLK�EDNWHULM v 
YRGL�Y�YODåLOQL�NRPRUL�QH�VPH�ELWL�YHþ�NRW������&)8�Y���PO�YRGH�SUL�LQNXEDFLMVNL�WHPSHUDWXUL��� ± 
2 �&�Y��������XUDK�LQ���������&�Y��������XUH��%DNWHULM�YUVWH�/HJLRQHOOD�Y���PO�YRGH�Y�YODåLOQL�NRPRUL�
QH�VPH�ELWL��=D�UD]NXåHYDQMH�VH�XSRUDEOMD�IL]LNDOQD�ali kemijska metoda. Izbrana metoda mora biti 
XþLQNRYLWD� LQ� ]GUDYMX� QHãNRGOMLYD�� 3ULSRURþOMLYR� MH�� GD� VR� YODåLOQH� NRPRUH� LQ� YRGQL� ]ELUDOQLNL�
RSUHPOMHQL�]�DYWRPDWVNLP�VLVWHPRP�]D�L]SXVW�YRGH�LQ�RVXãLWHY��þH�QH�REUDWXMHMR�YHþ�NRW�HQ�GDQ� 
 
����9ODåLOQH�NRPRUH, filtri, predgrelniki in dogrelniki morajo biti kontrolirani glede na vlago. Relativna 
YODåQRVW�]UDND�Y�VLVWHPX�QH�VPH�SUHVHþL������ 
 
����=UDþQL�ILOWUL�PRUDMR�ELWL�QDþUWRYDQL��YJUDMHQL��VHUYLVLUDQL�DOL�]DPHQMDQL�WDNR��GD�SURVWRUVNR�QDVWDOL�
OHEGHþL�GHOþNL� WHU� WXGL�DQRUJDQVNL� LQ�RUJDQVNL�SUDK�Y�þLP�PDQMãL� NROLþLQL�SURGUHMR�Y�SUH]UDþHYDQH�
SURVWRUH�� R]LURPD� WDNR�� GD� VH� NROLþLQD� SUDKX� Y� SURVWRULK� QH� SRYHþD�� 3ULSRURþHQL� UD]UHG� ILOWUD� MH�
najmanj F6 (po SIST EN 779). Vgrajeni filtri, dušilniki zvoka in toplotna izRODFLMD�QH�VPHMR�VSXãþDWL�
PLQHUDOQLK�YODNHQ�LQ�GUXJLK�ãNRGOMLYLK�RQHVQDåHYDOFHY�Y�YWRþQL�WRN�]UDND�SUL�REUDWRYDQMX� 
 
 

����þOHQ 
 
����5HGQL�SUHJOHG�SUH]UDþHYDOQLK�QDSUDY� LQ�VLVWHPRY� MH� WUHED� L]YHVWL�QDMPDQM�HQNUDW�QD� OHWR��þH�Y�
QDYRGLOLK� ]D� XSRUDER� QL� GRORþHQR�GUXJDþH��.ROLþLQD� EDNWHULM� Y� YRGL� YODåLOQH� NRPRUH� VH� NRQWUROLUD 
najmanj dvakrat na leto. 

���� ,]UHGQL�SUHJOHG�SUH]UDþHYDOQLK�QDSUDY� LQ� VLVWHPRY�VH�RSUDYL�SR�SRVHJLK�� NL� ODKNR�YSOLYDMR�QD�
IXQNFLRQDOQRVW�VLVWHPD�R]LURPD�QD�NROLþLQR�PLNURRUJDQL]PRY�Y�VLVWHPu. V tem primeru se opravijo 
WXGL�NRQWUROD�NROLþLQH�EDNWHULM�Y�YRGL�YODåLOQH�NRPRUH�LQ�WXGL�FLOMDQH�EDNWHULRORãNH�DQDOL]H� 

(3) Ugotovitve rednih in tudi izrednih pregledov se vpisujejo v knjigo pregledov, ki jo hrani 
XSUDYOMDYHF�SUH]UDþHYDOQHJD�VLVWHPD� 
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IV. NADZORSTVO 
 

����þOHQ 

(1) 1DG]RUVWYR�QDG�L]YDMDQMHP�GRORþE�WHJD�SUDYLOQLND�L]YDMDMR�LQãSHNWRUML��SULVWRMQL�]D�JUDGLWHY� 

���� 1DG]RUVWYR� QDG� L]YDMDQMHP� SUYHJD� RGVWDYND� ���� þOHQD� LQ� UHGQH� WHU� L]UHGQH� SUHJOHGH� L]�
30. þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND�L]YDMDMR�LQãSHNWRUML��SUistojni za zdravje. 

 
 

9��326(%1$��35(+2'1(�,1�.21ý1(�'2/2ý%( 

����þOHQ 

(1) Standardi, navedeni v tem pravilniku, se hranijo in so na voljo pri slovenskem nacionalnem 
organu za standarde. 

(2) Idejni projekti, projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekti za razpis, projekti za 
izvedbo in projekti izvedenih del, za katerih izdelavo so bile pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo 
tega pravilnika, se izdelajo po dosedanjih predpisih. 

 
����þOHQ 

����=�GQHP�XYHOMDYLWYH�WHJD�SUDYLOQLND�SUHQHKD�YHOMDWL����þOHQ�pravilnika o racionalni rabi energije pri 
JUHWMX�LQ�SUH]UDþHYDQMX�REMHNWRY�WHU�SULSUDYL�WRSOH�YRGH��8UDGQL�OLVW�656��ãW��������� 

���� =� GQHP� XYHOMDYLWYH� WHJD� SUDYLOQLND� VH� SUHQHKD� XSRUDEOMDWL� SUDYLOQLN� R� WHKQLþQLK� XNUHSLK� LQ�
SRJRMLK�]D�SUH]UDþHYDQMH�VWDQRYDnjskih hiš (Uradni list SFRJ, št. 35/70). 

����=�GQHP�XYHOMDYLWYH�WHJD�SUDYLOQLND�VH�]D�VWDYEH�L]����þOHQD�WHJD�SUDYLOQLND�SUHQHKDMR�XSRUDEOMDWL�
GRORþEH����þOHQD��GUXJHJD�RGVWDYND�����þOHQD������þOHQD������þOHQD������GR�����þOHQD������þOHQD�LQ�
���� þOHQD�SUDYLOQLND�R� WHKQLþQLK�QRUPDWLYLK�]D�YHQWLODFLMVNH�DOL� NOLPDWL]DFLMVNH sisteme (Uradni list 
SFRJ, št. 38/89). 

 
����þOHQ 

7D�SUDYLOQLN�]DþQH�YHOMDWL�WUL�PHVHFH�SR�REMDYL�Y�8UDGQHP�OLVWX�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH� 
 
Št. 020 -175/99 
Ljubljana, dne 15. aprila 2002. 
 

mag. �-DQH]�.RSDþ l. r. 
Minister 

za okolje in prostor 
 
Soglašam! 
 

dr. Dušan Keber  l. r. 
Minister 

za zdravje 
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PRILOGA 1 
 
1. VRSTE ZRAKA 
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                                 Slika 1 
 
 
Tabela 1  

Vrsta zraka Okrajšava Barva Št. v 
sliki 1 

Zunanji ZUZ zelena 1 
9WRþQL��YSLKRYDQL� VTZ * 2 

Prehodni PRZ siva 3 
2GWRþQL ODZ rumena 4 

2EWRþQL��UHFLUNXODFLMVNL� REZ RUDQåQD 5 
=DYUåHQL ZAZ rjava 6 

Sekundarni SEZ rumena 7 
Notranji NOZ siva 8 

Izgubljeni  IZZ siva 9 
Infiltracijski INZ zelena 10 

Eksfiltracijski EXZ siva 11 
Mešani MEZ þUWH�SRVDPH]QLK�EDUY 12 

 

∗ %DUYD�]D�YWRþQL�]UDN�MH�GRORþHQD�JOHGH�QD�ãWHYLOR�WHUPRGLQDPLþQH�REGHODYH��WDEHOD�
1.1): 

 
Tabela 1.1 

 
Število 

WHUPRGLQDPLþQLK�
obdelav zraka 

 

 

9UVWD�WHUPRGLQDPLþQH�REGHODYH�]UDND 

 

 

Barva 

0 - Zelena 
1 gretje 5GHþD 

2 ali 3 JUHWMH��KODMHQMH��YODåHQMH Modra 
4 JUHWMH��KODMHQMH��YODåHQMH��UD]YODåHYDQMH 9LMROLþQD 
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Tabela 2 ��UD]YUVWLWHY�RGWRþQHJD�]UDND��QHQRUPDWLYQL�SULPHUL�� 

Skupina Opis Primeri 

 2GWRþQL�]UDN�]�QL]NR�VWRSQMR�RQHVQDåHQRVWL 
ODZ 1 Zrak, ki je primerljiv z zunanjim 

zrakom. Zrak iz prostorov, kjer je 
glavni vir emisije gradbeni 
material, ali/in iz zasedenih 
prostorov, kjer sta glavna vira 
HPLVLMH� þORYHãNL� PHWDEROL]HP� LQ�
gradbeni material. 

3LVDUQH�� SURVWRUL� ]D� VKUDPER�� VWRSQLãþD��
stanovanja itn. Prostori brez dodatnih virov 
RQHVQDåHYDQMD� LQ� SURVWRUL�� NMHU� NDMHQMH� QL�
dovoljeno. 

 2GWRþQL�]UDN�V�VUHGQMR�VWRSQMR�RQHVQDåHQRVWL 
ODZ 2 Zrak iz zasedenih prostorov, ki je 

EROM� RQHVQDåHQ� NRW� SRG� �� L]�
HQDNLK� YLURY� LQ�DOL� þORYHãNLK�
aktivnosti. 

Jedilnice, razredi, hotelske sobe, garderobe, 
YHþVWDQRYDQMVNL� SURVWRUL�� VNODGLãþD�� 3URVWRUL��
ki bi sodili pod ODZ 1, vendar je kajenje 
dovoljeno. 

 2GWRþQL�]UDN�]�YLVRNR�VWRSQMR�RQHVQDåHQRVWL 
ODZ 3 Zrak iz prostorov, v katerih 

emitirane snovi, procesi, 
kemiNDOLMH� LWQ�� ]QLåXMHMR� NDNRYRVW�
zraka. 

6WUDQLãþD� LQ� XPLYDOQLFH�� VDYQH�� NXKLQMH��
NHPLþQL� ODERUDWRULML�� NRSLUQLFH�� SURVWRUL� ]D�
kajenje. 

 2GWRþQL�]UDN�]�]HOR�YLVRNR�VWRSQMR�RQHVQDåHQRVWL 
ODZ 4 Zrak, ki vsebuje vonjave in 

RQHVQDåHYDOFH�� ãNRGOMLYH� ]GUDYMX��
v povišanih koncentracijah od 
dopustnih za notranji zrak v 
bivalnih conah. 

Izpuhi v profesionalni rabi, izpuhi iz kuhinj, 
JDUDåH� LQ� WXQHOL�� SDUNLULãþD�� SURVWRUL� ]D�
shrambo ali uporabo barv in raztopil, prostori 
za neoprano perilo in odpadke, centralno 
]UDþQR-þLVWLOQL� VLVWHPL�� NDGLOQLFH�� NHPLþQL�
laboratoriji. 

 
 
 
Tabela 3 ��UD]YUVWLWHY�]DYUåHQHJD�]UDND� 

Skupina Opis Primeri (nenormativni) 

 2GWRþQL�]UDN�]�QL]NR�VWRSQMR�RQHVQDåHQRVWL 
ZAZ 1 Kot ODZ 1 ali 

2'=���SR�þLãþHQMX 
Kot ODZ 1 

 2GWRþQL�]UDN�V�VUHGQMR�VWRSQMR�RQHVQDåHQRVWL 
ZAZ 2 .RW�2'=���DOL�2'=���SR�þLãþHQMX Kot ODZ 2 
 2GWRþQL�]UDN�]�YLVRNR�VWRSQMR�RQHVQDåHQRVWL 
ZAZ 3 Kot ODZ 3 ali 

2'=���SR�þLãþHQMX 
Kot ODZ 3 

 2GWRþQL�]UDN�]�]HOR�YLVRNR�VWRSQMR�RQHVQDåHQRVWL 
ZAZ 4 Kot ODZ 4  Kot ODZ 4 
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���1$ý5729$1$ HITROST ZRAKA 

Tabela 4  

Lokalna temperatura zraka 1DþUWRYDQD�KLWURVW�]UDND 

θi = 20 oC v ≤ 0,18 m/s 
θi = 22 oC v ≤ 0,22 m/s 
θi = 24 oC v ≤ 0,26 m/s 
θi = 26 oC v ≤ 0,30 m/s 

 
 
3. 3$5$0(75,�1$ý5729$1-$ 

7DEHOD���SRGDMD�SDUDPHWUH�QDþUWRYDQMD�SURVWRURY�UD]OLþQLK�QDPHPEQRVWL�WHU�PLQLPDOQH�]DKWHYH�]D�
QDþUWRYDQMH�SUH]UDþHYDQMD�SUL�XSRãWHYDQMX�QDVOHGQMHJD� 

- REþXWHQD� WHPSHUDWXUD� ]UDND� WHPHOML� QD� WLSLþQL� DNWLYQRVWL�� SRGDQL� Y� WDEHOL� ��� ]� XSRãWHYDQMHP�
obleke 0,5 clo (0,078 m2 K/W) v letnem in 1,0 (0,155 m2 K/W) clo v ]LPVNHP�þDVX� 

- QDMYHþMH�VUHGQMH�KLWURVWL�]UDND�]�XSRãWHYDQMHP�LQWHQ]LWHWH�WXUEXOHQFH������ 
- QDMPDQMãH�NROLþLQH�]UDND�]DUDGL�HPLVLMH�OMXGL�LQ�]�XSRãWHYDQMHP�QL]NR�HPLVLMVNLK�VWDYE��'RGDWQR�

MH�WUHED�XSRãWHYDWL�NROLþLQR�]UDND�]DUDGL�QHQL]NR�HPLVLMVNLK�VWDYE��JUadbeni material, pohištvo, 
oprema, naprave za OHPK), podano v tabeli 6, 

- podane obremenjenosti prostora, 
- NDMHQMH� QL� GRYROMHQR�� ]DKWHYDQR� GRGDWQR� SUH]UDþHYDQMH� ]D� XJRGMH�� NR� NDGL� ��� �� OMXGL�� MH�

navedeno v zadnjem stolpcu tabele 5. Zdravstveno tveganje pasivnih kadilcev mora biti 
ocenjeno posebej, 

- XþLQNRYLWRVWL�SUH]UDþHYDQMD�HQD����� 
- Y�SURVWRU�YWHND�]XQDQML�]UDN�RGOLþQH�NDNRYRVWL� 

 
Tabela 5  

Namembnost 
stavbe/ 
Prostora 

Aktivnost Obreme-
njenost 

2EþXWHQD�WHPSHUDWXUD 1DMYHþMD�
srednja 

hitrost zraka 

.ROLþLQD�
zraka 

Dodatek – 
kajenje 

dovoljeno*** 
  

Met 
 

Oseba/m2 
Poletje* 

°C 
Zima** 

 oC 
Poletje* 

m/s 
Zima** 

m/s 
 

m3/hm2 
 

m3/hm2 
m3/h 

oseba 
3RVDPLþQD�
pisarna 

1,2 0,1 24,5 ± 2,5 22,0 ± 3,0 0,25 0,21 2,9  30-45 

Pisarna za 
YHþ�OMXGL 

1,2 0,07 24,5 ± 2,5 22,0 ± 3,0 0,25 0,21 2,5 1,1  

.RQIHUHQþQD�
dvorana 

1,2 0,5 24,5 ± 2,5 22,0 ± 3,0 0,25 0,21 8,6 7,2  

Avditorij 1,2 1,5 24,5 ± 2,5 22,0 ± 3,0 0,25 0,21 23,0  30-45 
Restavracija 
ali kavarna 

1,2 0,7 24,5 ± 2,5 22,0 ± 3,5 0,25 0,21 11,5 10,1  

8þLOQLFD 1,2 0,5 24,5 ± 2,5 22,0 ± 3,0 0,25 0,21 8,6 -  
Otroški vrtec  1,4 0,5 23,5 ± 2,5 20,0 ± 3,5 0,24 0,19 10,1 -  
Trgovski lokal 1,6 0,15 23,0 ± 3,0 19,0 ± 4,0 0,23 0,18 6,0 -  

 

*  obdobje hlajenja 
** obdobje ogrevanja 
***  SRWUHEQD�GRGDWQD�NROLþLQD�]UDND�SUL������NDGLOFHY�Y�SURVWRUX� Zdravstveno tveganje pasivnih 

kadilcev mora biti ocenjeno posebej. 
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Tabela 6 

Namembnost 
stavbe/prostora 

Obreme-
njenost 

1DMPDQMãD�NROLþLQD�
zraka 

�]D�þORYHND� 

1DMPDQMãD�GRGDWQD�NROLþLQD�]UDND 
(za stavbo) 

 
  

Oseba/m2 
 
 

m3/hm2 

Nizko emisijska 
stavba 
m3/hm2 

Nenizko 
emisijska stavba 

M3/hm2 
3RVDPLþQD�SLVDUQD 0,1 1,5 1,4 2,9 
3LVDUQD�]D�YHþ�OMXGL 0,07 1,1 1,4 2,9 
.RQIHUHQþQD�GYRUDQD 0,5 7,2 1,4 2,9 
Avditorij 1,5 21,6 1,4 2,9 
Restavracija ali kavarna 0,7 10,1 1,4 2,9 
8þLOQLFD 0,5 7,2 1,4 2,9 
Otroški vrtec  0,5 8,7 1,4 2,9 
Trgovski lokal  0,15 3,2 2,8 4,3 

 

Kriteriji, navedeni v tabelah 5 in 6, se uporabljajo tudi za druge prostore s podobno namembnostjo. 
 
 
���.2/,ý,1$�=5$.$ 
 
(QDþED�� 

Vmin = (G/(Cmax – Ce))ε-1 

kjer je: 

Vmin QDMPDQMãD�NROLþLQD�YWRþQHJD��]XQDQMega) zraka (m3/h), 
G  HPLVLMD�RQHVQDåHYDOFHY�Y�SURVWRUX��NJ�K��O�K�DOL�P3/h (plin) ali olf (vonjave)), 
Cmax predpisana –�QDMYHþMD�NRQFHQWUDFLMD�SRVDPH]QHJD�RQHVQDåHYDOFD��NJ�P3, ppm (plin) 

ali pol (vonjave)), 
Ce  NRQFHQWUDFLMD�RQHVQDåHYDOFD�Y�]XQDQMHP�]UDNu ob vstopu v prostor (kg/m3, ppm (plin) 

ali pol (vonjave)), 
ε XþLQNRYLWRVW�SUH]UDþHYDQMD� 

 
 
 
 
 
(QDþED�� 

vipc
Q

V
θθρ −

= 3600
 

kjer je: 

9�  NROLþLQD�YWRND�]UDND�Y�SURVWRU��P3/h), 

4�  WRSORWQD�PRþ��:�� 
ρ  gostota zraka (kg/m3), 
cp VSHFLILþQD�WRSORWD�]UDND��-�NJ K), 

Lθ  temperatura zraka v prostoru (oC), 

Yθ  temperatura v odprtini elementa vtoka zraka v prostor (oC). 
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(QDþED�� 
Y = X/(1 + X – Z) 

 
kjer je: 

Y kRULJLUDQL� GHOHå� ]XQDQMHJD� ]UDND� Y� FHORWQL� NROLþLQL� YWRþQHJD� ]UDND� �UD]PHUMH� PHG�
]XQDQMLP�LQ�YWRþQLP�]UDNRP�� 

X QHNRULJLUDQL� GHOHå� ]XQDQMHJD� ]UDND� �UD]PHUMH� YVRWH� YVHK� SRWUHEQLK� NROLþLQ�
]XQDQMHJD�]UDND�SRVDPH]QLK�SURVWRURY�LQ�VNXSQH�YWRþQH�NROLþLQH�]UDND�� 

Z GHOHå�VYHåHJD�]UDND�]D�QDMEROM�REUHPHQMHQ�SURVWRU��UD]PHUMH�]XQDQMHJD�LQ�YWRþQHJD�
zraka za ta prostor). 

 
 
Tabela 7 ��'RSXVWQH�NRQFHQWUDFLMH�QRWUDQMLK�RQHVQDåHYDOFHY�]UDND 
 
 Enota Dopustna vrednost 
Ogljikov dioksid*   (CO2) mg/m3 3.000 
Radon**    (Rn) Bq/m3 400 
Amoniak in amini***   (NH3) µ g/m3 50 
Formaldehid***    (H2CO) µ g/m3 100 
Hlapne organske snovi****  (VOC) µ g/m3 600 
Ogljikov monoksid   (CO) µ g/m3 10 
Ozon     (O3) µ g/m3 100 
Masna koncentracija OHEGHþLK�WUGQLK�GHOFHY 
frakcije PM10 

***** 
µ g/m3 100 

 
*  .RQFHQWUDFLMD�YNOMXþXMH�&22 v zunanjem zraku (700 µ g/m3) in emisijo CO2�þORYHND� 
**  3RYSUHþQD�OHWQD�NRQFHQWUDFLMD�UDGRQD�Y�VWDQRYDQMVNLK�REMHNWLK��3ULSRURþLOR�����%T�P3. 
***  1DQDãD�VH�QD�HPLVLMR�JUDGEHQHJD�PDWHULDOD��QH�QD�HPLVLMR�þORYHND�DOL�þORYHNRYH�DNWLYQRVWL� 
****  Vsaj 70 % hlapnih organskih snovi mora biti identificiranih, njihove koncentracije ne smejo 

SUHNRUDþLWL�QDMYHþMLK�GRSXVWQLK�YUHGQRVWL��QSr. karcinogenov, alergenov itn.). Nanaša se na 
HPLVLMR�JUDGEHQHJD�PDWHULDOD��QH�QD�HPLVLMR�þORYHND�DOL�þORYHNRYH�DNWLYQRVWL� 

*****  0DVQD� NRQFHQWUDFLMD� SURVWRUVNR� QDVWDOLK� OHEGHþLK� WUGQLK� GHOFHY� VH� PHUL� VNODGQR� V� 6,67�
EN 12341 nepretrgoma 24 ur pri normalnL�þORYHNRYL�DNWLYQRVWL�Y�SURVWRUX� 
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Tabela 8: 3ULSRURþHQH�NROLþLQH�]XQDQMHJD�]UDND�]D�SUH]UDþHYDQMH 
 

8.1 Poslovni prostori, hoteli, športni objekti, trgovine 
 

 Ocenjena 
QDMYHþMD�
gostota  

.ROLþLQD�]UDND 

 ljudi/100 m2 m3/h*oseba m3/h*m2 m3/h*prostor 
Poslovni prostori     
Pisarne 7 35   
Recepcije 60 30   
7HOHNRPXQLNDFLMVNL�LQ�UDþXQDOQLãNL�FHQWUL 60 40   
.RQIHUHQþQL�SURVWRUL 50 40   
+RWHOL��PRWHOL��GUXJD�SUHQRþLãþD     
Spalnice    55 
Dnevne sobe    55 
Kopalnice in WC    65 
Recepcije  30 30   
KonfereQþQH�GYRUDQH 50 40   
Druge dvorane  120 30   
Skupne spalnice 20 30   
Igralnice 120 55   
Prireditvene dvorane     
Blagajne 60 35   
Predprostori 150 35   
Dvorane 150 30   
3UL]RULãþD 70 30   
âSRUW�LQ�SURVWL�þDV     
Tribune 150 30   
Igralni prostori 70 45   
Dvorane z ledom   9,0  
Bazeni1   9,0  
Telovadnice 30 35   
3OHVLãþD�LQ�GLVNRWHNH 100 45   
.HJOMLãþD 70 45   
3URVWRUL�V�KUDQR�LQ�SLMDþR     
Jedilnice 70 35   
Bistroji, kavarne, restavracije hitre prehrane 100 35   
Pivnice 100 55   
Kuhinje2 20 30   
Javni prostori     
Hodniki   0,9  
Javne sanitarije3  90   
Garderobe4   9,0  
Kadilnice 70 100   
Dvigala4   18  

                                                 
1 YLãMH�YUHGQRVWL�VR�ODKNR�SRWUHEQH�]DUDGL�NRQWUROH�YODåQRVWL 
2 vgrajene kuhinjske nape lahkR�]DKWHYDMR�YHþMH�NROLþLQH�SUH]UDþHYDQHJD�]UDND��9�WHP�SULPHUX�VH�
VPH�XSRUDELWL�SUHKRGQL�]UDN�L]�VRVHGQMLK�SURVWRURY��þH�MH�]DGRYROMLYH�NDNRYRVWL� 

3 RELþDMQR��8SRUDELWL�VH�VPH�WXGL�SUHKRGQL�]UDN 
4 PHKDQVNL�ORNDOQL�RGWRN�]DYUåHQHJD�]UDND 
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Nadaljevanje Ocenjena 
QDMYHþMD�
gostota  

.ROLþLQD�]UDND 

 ljudi/100 m2 m3/h*oseba m3/h*m2 m3/h*prostor 
Trgovine, blagovnice     
Trgovine s tekstilom in pohištvom   5,4  
Drogerije 8 30   
Supermarketi 8 30   
7UJRYLQH�]�åLYDOPL   18  
&YHWOLþDUQD 8 30   
Pralnice 10 45   
.HPLþQH�þLVWLOQLFH 30 55   
Mesnice5 10 30   
.OHWL��SULWOLþMD�EODJRYQLF 30  5,4  
Nadstropja blagovnic 20  3,6  
6NODGLãþD�WUJRYLQ 15  2,7  
Garderobe   3,6  
Odpremni prostori 10  2,7  
Storitvene dejavnosti     
Foto studii 10 30   
Temnice 10  9,0  
Lekarne 20 30   
Trezorji 5 30   
Tiskarne, kopirnica   9,0  
Brivnice 25 30   
Lepotilni centri 25 45   
*DUDåH�in servisni prostori 6     
=DSUWH�JDUDåQH�KLãH   27  
Avtomobilski servisi   27  
Transportni terminali     
ýDNDOQLFH 100 30   
3ORãþDGL 100 30   
Postaje za transportna sredstva 150 30   

 

                                                 
5 SURVWRUL�QLåMLK�Wemperatur niso zajeti, dokler v njih ni stalne prisotnosti oseb 
6 SULSRURþOMLYD�XSRUDED�VHQ]RUMHY�RQHVQDåHYDQMD�]D�NRQWUROR�SUH]UDþHYDQMD 
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8.2 Institucionalni objekti 
 

 Ocenjena 
QDMYHþMD�
gostota  

.ROLþLQD zraka 

 ljudi/100 m2 m3/h*oseba m3/h*m2 m3/h*prostor 
Šolski objekti     
8þLOQLFH 50 30   
Laboratoriji 30 35   
Telovadnice 30 35   
Glasbena sobe 50 30   
.QMLåQLFH 20 30   
Garderobe   9,0  
Hodniki   1,8  
Predavalnice 150 30   
Bolnišnice, sanatoriji, 7     
Bolniška soba 10 45   
Medicinske sobe 20 30   
Operativni prostori 20 55   
Pooperativne sobe  20 30   
Obdukcijska dvorana   9,0  
Fizioterapija 20 30   
Zapori in vzgojni zavodi     
Celice 20 35   
Jedilnice 100 30   
Prostori za varovalno osebje 40 30   
 
 
 

                                                 
7 SRVHEQH�]DKWHYH�LQ�WODþQD�UD]PHUMD�ODKNR�GRORþDMR�PLQLPDOQR�SUH]UDþHYDQMH�LQ�XþLQNRYLWRVW�ILOWURY 
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PRILOGA 2 
 
67$1'$5',�35(=5$ý(9$/1,+�6,67(029 
 
SIST EN 1505  3UH]UDþHYDQMH�VWDYE�–�3UDYRNRWQL�SORþHYLQDVWL�NDQDOL�LQ�ID]RQVNL�NRVL�– Mere 
SIST EN 1506 3UH]UDþHYDQMH�VWDYE�–�2NURJOL�SORþHYLQDVWL�NDQDOL�LQ�ID]RQVNL�NRVL�– Mere 
SIST prEN 1507  3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� – Razvod zraka –� 3UDYRNRWQL� SORþHYLQDVWL� ]UDþQL� NDQDOL� – 

Odpornost in tesnost – Zahteve in preskušanje 
SIST EN 1751  3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� – Naprave za razvod zraka –� $HURGLQDPLþQR� SUHVNXãDQMH�

dušilnikov in loput 
SIST EN 1886  3UH]UDþHYDQMH�VWDYE�– Centralne enote – Mehanske lastnosti in merilni postopki 
SIST ENV 12097 3UH]UDþHYDQMH�VWDYE�– Razvod zraka –�=DKWHYH�]D�RPRJRþDQMH�Y]GUåHYDQMD�HOHPHQWRY�

SUH]UDþHYDOQLK�VLVWHPRY 
SIST EN 12220  3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� – Razvod zraka – Mere okroglih prirobnic pri splošnem 

prezraþHYDQMX 
SIST prEN 12236  3UH]UDþHYDQMH�VWDYE�– Razvod zraka – Obešala, nosilci Zahteve za odpornost 
SIST prEN 12237  3UH]UDþHYDQMH�VWDYE�– Razvod zraka –�2NURJOL�SORþHYLQDVWL�]UDþQL�NDQDOL�– Odpornost in 

tesnost – Zahteve in preskušanje 
SIST EN 12238  PrezUDþHYDQMH� VWDYE� – Naprave za razvod zraka –� $HURGLQDPLþQR� SUHVNXãDQMH� LQ�

ocenitev aplikacij strujanja zraka 
SIST EN 12239  3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� – Naprave za razvod zraka –� $HURGLQDPLþQR� SUHVNXãDQMH� LQ�

RFHQLWHY�]UDþQHJD�VWUXMDQMD�]UDND 
SIST EN 12341 Kakovost zraka –� 'RORþHYDQMH� IUDNFLMH� 3010� OHEGHþLK� WUGQLK� GHOFHY� –� 5HIHUHQþQD�

metoda in terenski preskusni postopek za potrditev ustreznosti merilnih metod 
SIST EN 12589 3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� – Naprave za razvod zraka –� $HURGLQDPLþQR� SUHVNXãDQMH in 

ocenitev enot za�NRQVWDQWQR�LQ�VSUHPHQOMLYR�NROLþLQR�]UDND 
SIST EN 13030 3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� – Enote –� 3UHVNXãDQMH� ODVWQRVWL� SUH]UDþHYDOQLK� RGSUWLQ��

L]SRVWDYOMHQLK�VLPXODFLML�GHåMD 
SIST EN 13053 3UH]UDþHYDQMH�VWDYE�– Centralne enote – Ocenitev in lastnosti enot, komponent in sekcij 
SIST prEN 13141-1 3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� –� 3UHVNXãDQMH� ODVWQRVWL� VWDQRYDQMVNLK� SUH]UDþHYDOQLK�

komponent/izdelkov – 1. del. =XQDQMH�LQ�QRWUDQMH�YJUDMHQL�]UDþQL�SUHQRVQLNL 
SIST prEN 13141-2 3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� – Preskušanje lastnosti stanovanjskih prH]UDþHYDOQLK�

komponent/izdelkov –����GHO��2GYRGQH�LQ�GRYRGQH�]UDþQH�QDSUDYH 
SIST prEN 13141-3 3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� -� 3UHVNXãDQMH� ODVWQRVWL� VWDQRYDQMVNLK� SUH]UDþHYDOQLK�

komponent/izdelkov – 3. del: Kuhinjske nape za stanovanjsko uporabo 
SIST prEN 13141-4  PrH]UDþHYDQMH� VWDYE� –� 3UHVNXãDQMH� ODVWQRVWL� VWDQRYDQMVNLK� SUH]UDþHYDOQLK�

komponent/izdelkov –����GHO��8SRUDED�YHQWLODWRUMHY�]D�SUH]UDþHYDQMH�VWDQRYDQM 
SIST prEN 13141-5 3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� –� 3UHVNXãDQMH� ODVWQRVWL� VWDQRYDQMVNLK� SUH]UDþHYDOQLK�

komponent/izdelkov –����GHO��3UH]UDþHYDOQH�NDSH�LQ�VWUHãQL�L]WRNL�QD�VWUHKDK 
SIST prEN 13141-6 3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� –� 3UHVNXãDQMH� ODVWQRVWL� VWDQRYDQMVNLK� SUH]UDþHYDOQLK�

komponent/izdelkov –����GHO��2GYRGQL�SUH]UDþHYDOQL�VLVWHPL�]D�HQR�VWDQRYDQMH 
SIST prEN 13141-7 3UH]UDþHYanje stavb –� 3UHVNXãDQMH� ODVWQRVWL� VWDQRYDQMVNLK� SUH]UDþHYDOQLK�

komponent/izdelkov – 7. del: Preskušanje lastnosti mehanskih dovodnih in odvodnih 
HQRW� �YNOMXþQR�]�HQRWDPL�]D�YUDþDQMH� WRSORWH��]D�PHKDQVNH�SUH]UDþHYDOQH�VLVWHPH�]D�
HQRGUXåLQVND�VWDQRYDQMD 

SIST prEN 13142 3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� –� 3UHVNXãDQMH� ODVWQRVWL� NRPSRQHQW�L]GHONRY� ]D� SUH]UDþHYDQMH�
stanovanj –�=DKWHYDQH�LQ�QH]DKWHYDQH�NDUDNWHULVWLþQH�ODVWQRVWL 

SIST prEN 13180 3UH]UDþHYDQMH�VWDYE�– Razvod zraka – Mere in mehanske zahteve za gibke kanale 
SIST EN 13181 3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� – Enote –� 3UHVNXãDQMH� ODVWQRVWL� SUH]UDþHYDOQLK� � � � � RGSUWLQ��

izpostavljenih vplivu simulacije peska 
SIST prEN 13182 3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� – Zahtevana merilna opremljenost za merjenje hitrosti zraka v 

SUH]UDþHYDQLK�SURVWRULK 
SIST EN 13264 3UH]UDþHYDQMH�VWDYE�– Talne enote za razvod zraka – Preskusi za strukturno razdelitev 
SIST prEN 13403 3UH]UDþHYDQMH�VWDYE�– Nekovinski kanali – Kanali iz izolacijskega materiala 
SIST prEN 13465 3UH]UDþHYDQMH�VWDYE�–�5DþXQVNH�PHWRGH�]D�GRORþLWHY�]UDþnega toka v stanovanjih 
SIST prEN 13779 3UH]UDþHYDQMH� VWDYE� –� =DKWHYDQH� ODVWQRVWL� ]D� SUH]UDþHYDOQH� QDSUDYH� LQ� NOLPDWL]LUQH�

sisteme 
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PRILOGA 3  
 

,=.$=�(1(5*,-6.,+�.$5$.7(5,67,.�35(=5$ý(9$1-$�67$9%( 

Objekt:  
 

Investitor:  
 

Ulica, naselje:  
 

Kraj:  
 

KatasWUVND�H��REþLQD�H��  
 

Parcelna(e) številka(e): 
 

Namembnost 
(stanovanjska, poslovna …): 

 
 

(WDåQRVW� �NOHW�� SULWOLþMH��
HWDåD��PDQVDUGD�«�� 

 

 

Celotna zunanja površina stavbe A (m2) 

(samo za klimatizirane stavbe) 

 
A = _______________  m2 

3UH]UDþHYDQD���NOLPDWL]LUDQD�SURstornina stavbe Vp (m
3)  

Vp = ______________  m3 

3UH]UDþHYDOQL�IDNWRU�I0 = A/Vp (m
-1) 

(samo za klimatizirane stavbe) 

 
f0 = A/Vp = _________  m

-1 

Neto uporabna površina stavbe Au (m
2) 

(samo za klimatizirane stavbe) 

 
Au = ______________  m2 

 

 
3UHGYLGHQR�ãWHYLOR�OMXGL�Y�SUH]UDþHYDQHP�NOLPDWLziranem delu 
stavbe 

 
N = _______ ljudi 

 

Projektirane naprave in sistemi – raba energije 

(OHNWULþQD�HQHUJLMD 
Tip naprave 3UH]UDþHYDQD�

prostornina 

(m3) 

3ULNOMXþQD�PRþ 
(kW) 

Predvideni letni 
þDV�REUDWRYDQMD�

(h) 

Predvidena letna 
UDED�HOHNWULþQH�

energije 
(kWh/a) 

     
     
     
     
     
     
Skupaj Σ = Σ =  Σ = 
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Toplota in hlad 

 

3ULNOMXþQD�PRþ�SUHQRVQLND�
toplote 
(kW) 

 

3UHGYLGHQL�OHWQL�þDV�
obratovanja 

prenosnika toplote 

(h) 

 

 
Predvidena letna raba 

energije (kWh/a) 

 

Tip naprave  

 

Grelnik 

 

Hladilnik Grelnik Hladilnik Toplota Hlad 

       
       
       
       
       
       
       
       
Skupaj Σ = Σ = 

 

  Σ = Σ = 
 

3URMHNWQD�VNXSQD�NROLþLQD�]UDND� 9WRþQL�]UDN 

(m3/h) 

2GWRþQL�]UDN 

(m3/h) 

Tip naprave 
Tip naprave 
Tip naprave 

 

 

 

 

 

 

Skupaj Σ = Σ = 
 

Predvidena izmenjave zraka n (h-1) v prostornini Vp  
n = _____________ h-1 

Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote η 
Tip naprave 
Tip naprave 
Tip naprave 

 
η= _____________ % 

η= _____________ % 

η= _____________ % 

3URMHNWQD�FHORWQD�SULNOMXþQD�PRþ�SUH]UDþHYDOQLK�QDSUDY 
 

Q = _________ kW 

Projektna letna poraba energije za prezr DþHYDQMH� FHORWQH�
stavbe 

 
Q = _________ kWh/a 

 

Projektivno 
podjetje: 

 

 

Odgovorni 
projektant: 

 

Ident. št.:  Ident. št.:  

Št. projekta:  Podpis:  

Kraj:  Datum:  
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2014. Pravilnik o monitoringu kemijskega stanja
površinskih voda

Na podlagi 69. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99 - zakon o varstvu okolja in 22/00 zakon o
javnih skladih) izdaja minister za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o monitoringu kemijskega stanja površinskih

voda*

1. člen
Ta pravilnik določa način in obseg izvajanja imisij-

skega monitoringa za površinske vode za katere je, na
podlagi uredbe o kemijskem stanju površinskih voda (Ura-
dni list RS, št. 11/02, v nadaljnjem besedilu: uredba),
določeno obvezno ugotavljanje kemijskega stanja in po-
goje za izvajalce monitoringa.

2. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. Splošni fizikalno-kemijski parametri (v nadaljnjem

besedilu: splošni parametri) so temperatura, nasičenost s
kisikom, slanost, pH in vsebnost hranil v vodi in so dolo-
čeni v prilogi 1 uredbe.

2. Parametri so snovi iz prednostnega seznama (v
nadaljnjem besedilu: prednostni parametri) in snovi iz in-
dikativnega seznama (v nadaljnjem besedilu: indikativni
parametri), navedeni v prilogi 1 uredbe.

3. Analizna metoda je zaporedje postopkov, ki se
uporabljajo pri merjenju posameznega parametra.

4. Meja zaznavnosti je najnižja vrednost parametra,
ki se jo lahko izmeri z navedeno analizno metodo.

5. Pregledne meritve so meritve, ki se izvajajo na
vseh merilnih mestih mreže merilnih mest površinskih vo-
da in so namenjene izdelavi programa rednih meritev. V
okviru preglednih meritev se izvajajo meritve v polnem
obsegu parametrov iz priloge 1, ki je sestavni del tega
pravilnika. Pregledne meritve se izvajajo v obdobju enega
leta in se ponovijo vsakih šest let.

6. Redne meritve so meritve, ki so namenjene ugo-
tavljanju kemijskega stanja površinskih voda in ocenjeva-
nju učinkov ukrepov zmanjševanja obremenjevanja povr-
šinskih voda z odvajanjem odpadnih voda. Redne meritve
se izvajajo vsako leto, razen v času izvajanja preglednih
meritev.

7. Dodatne meritve so pregledne ali redne meritve,
ki se izvajajo na dodatnih merilnih mestih.

8. Razširjena merilna negotovost rezultata meritve
označuje interval okoli tega rezultata, v katerem z določe-
no statistično verjetnostjo pričakujemo pravo vrednost
merjene veličine.

3. člen
Izvedba monitoringa po tem pravilniku obsega:
– vzpostavitev mreže merilnih mest za ugotavljanje

kemijskega stanja površinskih voda,

*Ta predpis vsebinsko povzema 8. člen in točko 1 aneksa 5
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the
Council of 23 October 2000 establishing a framework for Com-
munity action in the field of water policy v delu, ki se nanaša na
monitoring in predstavitev rezultatov monitoringa kemijskega sta-
nja površinskih voda.

– izvajanje preglednih in rednih meritev monitoringa
na merilnih mestih, skladno s programom monitoringa iz
9. člena tega pravilnika, in

– vodenje evidence o merilnih mestih za ugotavlja-
nje kemijskega stanja.

4. člen
Vzpostavitev mreže merilnih mest za ugotavljanje ke-

mijskega stanja površinskih voda iz prve alinee prejšnjega
člena obsega:

– načrtovanje merilnih mest za ugotavljanje kemij-
skega stanja površinskih voda in

– izbiro ter določitev merilnih mest, značilnih za ugo-
tavljanje kemijskega stanja površinskih voda, glede na
hidromorfološke značilnosti.

5. člen
Izvedba meritev monitoringa iz druge alinee 3. člena

tega pravilnika obsega:
– ugotavljanje sprememb na merilnem mestu glede

na stanje, dokumentirano v evidenci o merilnih mestih
posameznega vodnega telesa površinske vode,

– določanje pretoka vode tekočih voda na merilnem
mestu,

– merjenje na merilnem mestu temperature zraka,
temperature vode, električne prevodnosti, pH, nasičeno-
sti s kisikom, prosojnosti in drugih parametrov, ki se jih
meri na merilnem mestu,

– vzorčenje površinskih voda,
– pripravo vzorcev, prevoz vzorcev in shranjevanje

vzorcev,
– prevzem vzorcev v laboratoriju,
– pripravo vzorcev v laboratoriju, merjenje in analizo

vzorcev površinskih voda,
– izračun in vrednotenje spremembe vrednosti pre-

dnostnih in indikativnih parametrov,
– vrednotenje rezultatov meritev za ugotavljanje ke-

mijskega stanja celotnega vodnega telesa površinske vo-
de in

– izdelavo poročila o opravljenih meritvah in anali-
zah.

6. člen
Pri preglednih meritvah se meri splošne, prednostne

in indikativne parametre.
Pri rednih meritvah se meri splošne in prednostne

parametre.
Obseg meritev indikativnih parametrov se določi v

programu monitoringa.

7. člen
Na osnovnih, dodatnih in referenčnih merilnih me-

stih je treba v okviru preglednih in rednih meritev vzorčiti z
enakomernimi presledki.

Meritve prednostnih parametrov v vodi se izvaja en-
krat mesečno v okviru preglednih in enkrat na tri mesece
v okviru rednih meritev.

Splošne in indikativne parametre se meri enkrat na
tri mesece.

Prednostne parametre v sedimentu se meri najmanj
enkrat letno.

8. člen
Izvajalec posameznih nalog monitoringa, ki se nana-

šajo na vzorčenje in analize vzorcev po tem pravilniku,
mora imeti veljavno akreditacijsko listino, v skladu s stan-
dardom, ki vsebuje splošne zahteve za usposobljenost
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preskusnih in umerjevalnih laboratorijev, za tiste parame-
tre površinskih voda, katerih meritve izvaja.

9. člen
Pregledne in redne meritve monitoringa se izvajajo

na podlagi programa monitoringa, ki ga pripravi ministrs-
tvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).

10. člen
Program monitoringa mora vsebovati:
– izbor in opis vodnih teles površinske vode, za ka-

tera se ugotavlja kemijsko stanje,
– izbor in opis vodnih teles površinske vode, ki so

znatno obremenjena zaradi onesnaževanja s prednostni-
mi ali indikativnimi parametri,

– izbor mest vzorčenja in njihovo določitev s koordi-
natami z natančnostjo merila 1:25.000,

– način vzorčenja površinske vode in sedimentov ter
opis postopkov in opreme vzorčenja,

– letni načrt pogostosti vzorčenja, obseg meritev in-
dikativnih parametrov in meritev prednostnih parametrov,

– oceno finančnih sredstev za izvedbo programa mo-
nitoringa.

11. člen
Za vzorčenje in analize vzorcev po splošnih, predno-

stnih in indikativnih parametrih se uporabljajo analizne
metode, določene s standardi iz priloge 1 tega pravilnika.

Za analize vzorcev iz prejšnjega odstavka se lahko
uporabljajo tudi druge analizne metode, če meja zaznav-
nosti ustreza zahtevam iz priloge 1 tega pravilnika.

12. člen
Meja zaznavnosti uporabljene merilne metode ne

sme biti višja od meje zaznavnosti, ki je za posamezen
parameter kemijskega stanja določena v prilogi 1 tega
pravilnika.

13. člen
Posode za vzorce voda, reagenti ali metode za kon-

zerviranje dela vzorca za analizo enega ali več parame-
trov, razpošiljanje in shranjevanje vzorcev ter priprava
vzorcev za analizo ne smejo vplivati na rezultate meritev.

Vzorce voda je treba hraniti v posodah iz materialov,
kot je določeno s standardom SIST ISO 5667-6.

14. člen
O hidroloških razmerah, vzorčenju, meritvah in anali-

zah, ki so predmet monitoringa, izdela ministrstvo poroči-
lo o kemijskem stanju površinskih voda.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati po-
datke o:

– izvajalcih posameznih nalog monitoringa,
– obsegu meritev,
– času in načinu vzorčenja ter uporabljenih merilnih

metodah,

– rezultatih meritev in analiz za posamezne vzorce in
parametre po merilnih mestih,

– meji zaznavnosti in razširjeni merilni negotovosti za
uporabljene merilne metode po parametrih in

– vrednotenju rezultatov meritev in analiz vzorcev za
obdobje zadnjih desetih koledarskih let.

Sestavni del poročila iz prvega odstavka tega člena
je tudi ugotovitev kemijskega stanja vodnih teles površin-
skih in prikaz kemijskega stanja kot grafična priloga, na
kateri so označena:

– z modro barvo vodna telesa, ki imajo dobro kemij-
sko stanje in

– z rdečo barvo vodna telesa, ki ne dosegajo dobre-
ga kemijskega stanja.

15. člen
Standardi, uporabljeni v tem pravilniku, so na vpo-

gled pri organu, pristojnem za standardizacijo.

16. člen
Poročilo iz prvega odstavka 14. člena se izdela vsa-

ko leto do 30. septembra za preteklo leto.
Poročila o monitoringu mora ministrstvo hraniti naj-

manj deset let.
Podatki monitoringa se shranjujejo trajno, v bazi po-

datkov pri ministrstvu.

17. člen
Prvi program monitoringa po tem pravilniku pripravi

ministrstvo najkasneje do 30. septembra 2002.

18. člen
Ne glede na določbe 8. člena tega pravilnika, lahko do

konca leta 2008, izvajalec posameznih nalog monitoringa,
ki se nanašajo na vzorčenje in analizo vzorcev, te naloge
izvaja tudi, če nima veljavne akreditacijske listine, če:

– osebje, ki opravlja naloge monitoringa, izpolnjuje
pogoje, določene s standardom, ki vsebuje splošne za-
hteve za usposobljenost preskusnih in umerjevalnih labo-
ratorijev,

– ima opremo in prostore, primerne in vzdrževane v
skladu s standardom iz prejšnje alinee in

– se vsaj trikrat letno udeležuje izvedbe medlabora-
torijskih primerjalnih analiz za parametre, katerih meritve
izvaja, pri čemer mora biti več kot 2/3 rezultatov znotraj
sprejemljivega območja.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-02-27/00
Ljubljana, dne 7. maja 2002.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.
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PRILOGA 1  
Analizne metode - monitoring kemijskega stanja površinskih voda 

 
 Parameter 

 
,]UDåHQ�

kot 
Enota 

Merilni 
princip 

Meja 
zaznavnosti 

Standard 

Temperatura   oC EL  SIST DIN 38404-6 

pH   EL  SIST ISO 10523 

(OHNWULþQD�SUHYRGQRVW 
(pri 20 oC) 

 µS/cm EL  SIST EN 27888 

Raztopljeni kisik  O2 mg O2/l VOL 0,5 SIST EN 25813 

Prosojnost (samo za jezera in 
morje) 

     cm ��6HFFL�SORãþD   

Kemijska potreba po kisiku 
(permanganatni  indeks) 

O2 mg/l VOL 1 SIST EN ISO 8467 

Kemijska potreba po kisiku 
(metoda s K2Cr2O7) 

O2 mg/l VOL    3     SIST EN ISO 6060 

Biokemijska potreba po kisiku 
po 5 dneh 

O2 mg/l VOL 1 SIST EN 1899 – 1,2 

Celotni organski ogljik (TOC) C mg/l IR 0,2 SIST ISO 8245 

Amonij NH4 mg/l 
SPEK 
ISE 

0,02 
SIST ISO 7150-1 
SIST ISO 6778 

Nitriti NO2 mg/l 
SPEK 
FIA/SPEK 

0,01 
SIST EN 26777 
SIST EN ISO 13395 

Nitrati NO3 mg/l 
IC 
FIA/SPEK 

0,1 
SIST EN ISO 10304-1 
SIST EN ISO 13395 

Dušik – celotni N mg/l  0,2  

Suspendirane snovi po sušenju  mg/l GRAV 1 SIST EN 872 

Trdota - celotna  oN VOL 1 ISO 6059 

Trdota – karbonatna  oN VOL 1 DIN 38409-H7 

Natrij Na mg/l AAS 0,1 SIST ISO 9964-1 

Kalij K mg/l AAS 0,1 SIST ISO 9964-2 

 Kalcij Ca mg/l 
AAS 
VOL 

1 
ISO 7980 
SIST ISO 6058 

Magnezij Mg mg/l 
AAS 
VOL 

1 
ISO 7980 
SIST ISO 6059 

Ortofosfati PO4 mg/l 
SPEK 
IC 

0,01 
SIST EN 1189 
SIST EN ISO 10304-1 

Fosfor – celotni PO4 mg/l SPEK 0,01 SIST EN 1189 

Kloridi Cl mg/l 
VOL 
IC 

0,5 
SIST ISO 9297 
SIST EN ISO 10304-1 

Sulfati SO4 mg/l 
GRAV 
IC 

0,5 SIST EN ISO 10304-1 

Silicijev dioksid SiO2 mg/l SPEK 0,1 DIN 38406-E9 

Slanost Cl mg/l    
Organsko vezani halogeni, 
sposobni adsorpcije – AOX 

Cl µg/l 
MIKROKU
L 

2,0 SIST EN 1485 
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 Parameter 
 

,]UDåHQ�
kot 

Enota 
Merilni 
princip 

Meja 
zaznavnosti 

Standard 

Organsko vezani halogeni, 
ekstrahirani iz sedimenta – 
EOX 

Cl mg/kg 
MIKROKU
L 

1,0 DIN 38414-S17 

Kadmij Cd µg/l 
AAS 
ICP/AES 
ETAAS 

0,1 
SIST EN ISO 5961 
SIST EN ISO 11885 
ISO/DIS 15586 

äLYR�VUHEUR Hg µg/l 
AAS/CV 
AAS 

0,1 
SIST ISO 5666-1 
SIST EN 1483 

Heksaklorocikloheksan (HCH) µg/l GC/ECD 0,005 SIST EN ISO 6468 

Heksaklorobenzen µg/l GC/ECD 0,003 SIST EN ISO 6468 

Triklorobenzen µg/l   GC/ECD 0,04 SIST EN ISO 6468 

Pentaklorofenol µg/l GC/MS 0,1  

Triklorometan µg/l 
GC/ECD 
GC/MS 

0,5 
ISO/DIS 15680 
ISO 10301 

1,2-dikloroetan µg/l GC/ECD 0,5 ISO 10301 

Trikloroeten µg/l GC/ECD 0,5 ISO 10301 

Tetrakloroeten µg/l GC/ECD 0,5 ISO 10301 

Heksaklorobutadien µg/l GC/ECD 0,01 DIN 38407-F6 

Alaklor µg/l GC/MS 0,005 DIN 38407-F6 

Metolaklor µg/l GC/MS 0,005 DIN 38407-F6 

Atrazin µg/l GC/MS 0,03 DIN 38407-F6 

Simazin µg/l GC/MS 0,03 DIN 38407-F6 

Mineralna olja µg/l 
GC/FID 
FLUOR 

5 
SIST EN ISO 9377-2 
 

Fenolne snovi (fenolni indeks) µg/l SPEK 0,001 SIST ISO 6439 

Anionaktivni detergenti MBAS mg/l SPEK 0,02 SIST EN 903 

Poliklorirani bifenili (PCB) µg/l GC/ECD 0,005* SIST EN ISO 6468 

Benzen µg/l GC/MS 0,5 ISO/DIS 15680 

Naftalen µg/l GC/MS 0,005 ISO/DIS 7981 

Antracen µg/l GC/MS 0,005 ISO/DIS 7981 

Fluoranten  µg/l GC/MS 0,005 ISO/DIS 7981 

Vsota poliFLNOLþQLK�DURPDWVNLK�
ogljikovodikov (PAH)* 

 µg/l GC/MS 0,04 ISO/DIS 7981 

Diklorometan µg/l 
GC/ECD 
GC/MS 

0,5 
ISO/DIS 15680 
ISO 10301 

Baker Cu µg/l 
AAS 
ICP/AES 
ETAAS 

1 
DIN 38406-T7 
SIST EN ISO 11885 
ISO/DIS 15586 

Bor B µg/l 
SPEK 
ICP/MS 

 20 
SIST ISO 9390 
DIN 38406-29 

Cink Zn µg/l 
AAS 
ICP/AES 

5 
SIST ISO 8288 
SIST EN ISO 11885 
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 Parameter 
 

,]UDåHQ�
kot 

Enota 
Merilni 
princip 

Meja 
zaznavnosti 

Standard 

Krom Cr µg/l 
AAS 
ICP/AES 

1 
SIST EN 1233 
SIST EN ISO 11885 

Nikelj Ni µg/l 
AAS 
ICP/AES 
ETAAS 

1 
DIN 38406-T21 
SIST EN ISO 11885 
ISO/DIS 15586 

Svinec Pb µg/l 
AAS 
ICP/AES 
ETAAS 

1 
DIN 38406-T21 
SIST EN ISO 11885 
ISO/DIS 15586 

 
*  za posamezno spojino 
** 9VRWD�SROLFLNOLþQLK�DURPDWVNLK�RJOMLNRYRGLNRY��3$+���benzo(a)piren, fluoranten, benzo(b)fluoranten, 
benzo(k)fluoranten, benzo(gh)perilen, in indeno (1,2,3-cd)piren  

 

Okrajšave: 

EL  elektrometrija  
SPEK  spektrofotometrija 
FIA  SUHWRþQD�LQMHNFLMVND�DQDOL]D 
CFA   NRQWLQXLUQD�SUHWRþQD�DQDOL]D 
GRAV  gravimetrija 
VOL  volumetrija 
IC  ionska kromatografija 
ISE  iono-selektivna elektroda 
MIKROKUL mikrokulometrija 
AAS  atomska absorpcijska spektrometrija 
ETAAS  HOHNWURWHUPLþQD�DWRPVND�DEVRUSFLMVND�VSHNWURPHWULMD 
AAS/CV  atomska absorpcijska spektrometrija – tehnika hladnih par 
AAS/HT  atomska absorpcijska spektrometrija – hidridna tehnika 
ICP/AES   induktivno sklopljena plazma – atomska emisijska spektrometrija 
ICP/MS  induktivno sklopljena plazma – masna spektrometrija 
HPLC  WHNRþLQVND�NURPDWRJUDILMD�YLVRNH�ORþOMLYRVWL 
GC/FID  plinska kromatografija – detektor s plamensko ionizacijo 
GC/MS  plinska kromatografija – masna spektrometrija 
GC/ECD  plinska kromatografija – detektor na zajetje elektronov 
IR  LQIUDUGHþD�VSHNWURPetrija 
KEMILUM  kemiluminiscenca 
FLUOR  IOXRUHVFHQþQD�VSHNWURIRWRPHWULMD 
TUR  turbidimetrija 
MBAS  snovi, ki reagirajo z metilenskim modrim 
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2015. Pravilnik o imisijskem monitoringu podzemne
vode*

Na podlagi 69. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99 – zakon o varstvu okolja in 22/00 zakon o
javnih skladih) izdaja minister za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o imisijskem monitoringu podzemne vode*

1. člen
Ta pravilnik določa način in obseg izvajanja imisijske-

ga monitoringa podzemnih voda za katere je, na podlagi
uredbe o kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št.
11/02), določeno obvezno ugotavljanje kemijskega stanja
in pogoje za izvajalce monitoringa.

2. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. Merilno mesto je mesto za merjenje količinskih in

kakovostnih parametrov podzemne vode. Merilno mesto je
v programu monitoringa kakovosti podzemne vode določe-
no kot vodnjak ali vrtina ali izvir podzemne vode. Merilna
mesta se določijo na vplivnem območju pomembnih virov
onesnaževanja, ki so glede fizikalnih in kemijskih lastnosti
primerna za odvzem vzorcev, značilnih za vodno telo pod-
zemne vode.

2. Mreža merilnih mest je v merilni sistem povezanih
več merilnih mest, ki omogočajo ugotavljanje kemijskega
stanja, ki je značilno za celotno telo podzemne vode. Na
merilnih mestih, ki so vključena v mrežo merilnih mest se
zagotavljajo redno meritve količinskih parametrov in para-
metrov kakovosti podzemne vode vključno z zbiranjem in
prenosom podatkov meritev. Merilna mesta so osnovna in
trendna.

3. Osnovna merilna mesta so merilna mesta za ugo-
tavljanje kemijskega stanja podzemnih voda in za primerjal-
no ocenjevanje rezultatov meritev obratovalnega monito-
ringa onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi.

4. Trendna merilna mesta so merilna mesta za ugotav-
ljanje dolgoročnih trendov onesnaženosti podzemnih vo-
da.

5. Pregledne meritve so meritve, ki se izvajajo na
osnovnih in trendnih merilnih mestih posameznega vodne-
ga telesa ali skupine vodnih teles podzemnih voda in so
namenjene izdelavi programa rednih meritev. Pregledne
meritve zajemajo obdobje enega leta in se ponavljajo vsa-
kih šest let. V okviru preglednih meritev se izvajajo meritve
parametrov v polnem obsegu parametrov iz priloge 1 tega
pravilnika.

6. Redne meritve so meritve, ki se izvajajo vsako leto,
razen v obdobju izvajanja preglednih meritev. V okviru re-
dnih meritev se izvajajo meritve parametrov v skrajšanem
obsegu parametrov iz priloge 1 tega pravilnika.

7. Posebne meritve so meritve, ki so časovno omeje-
ne in so namenjene spremljanju učinkov sanacijskih ukre-
pov na telesu podzemne vode, za katerega je na podlagi
predpisov s področja varstva okolja določen status ogrože-
nega okolja.

8. Osnovni parametri podzemnih voda so: temperatu-
ra, pH, električna prevodnost, nasičenost s kisikom, mot-
nost, redoks potencial, barva, celotni organski ogljik (TOC),
organsko vezani halogeni sposobni adsorpcije (AOX), amo-
nij, natrij, kalij, kalcij, magnezij, železo, hidrogenkarbonati,
nitrit, nitrat, sulfat, klorid, fluorid in ortofosfati.

9. Indikativni parametri podzemnih voda so snovi, ki
so zaradi verjetnosti onesnaženja podzemnih voda zaradi
posrednega ali neposrednega izliva nevarnih snovi, dolo-
čene v opisu pomembnih značilnosti telesa podzemne vo-
de za spremljanje onesnaženosti na določenem kraju in v
določenem času. Indikativni parametri so: tisti, ki so nave-
deni v prilogi 1 tega pravilnika in tisti, ki so določeni v
prilogi 3 pravilnika o monitoringu onesnaženosti podzem-
nih voda z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 5/00).

10. Analizna metoda je zaporedje postopkov, ki se
uporabljajo pri merjenju posameznega parametra.

11. Meja zaznavnosti je najnižja vrednost parametra,
ki se jo lahko izmeri z navedeno analizno metodo.

3. člen
Izvedba monitoringa po tem pravilniku obsega:
– vzpostavitev mreže merilnih mest za merjenje kako-

vosti podzemne vode,
– izvajanje preglednih, rednih in posebnih meritev mo-

nitoringa na merilnih mestih, skladno s programom monito-
ringa podzemnih voda iz 10. člena tega pravilnika in

– vodenje evidence o merilnih mestih za merjenje
kakovosti podzemnih voda.

4. člen
Vzpostavitev mreže merilnih mest za merjenje kakovo-

sti podzemne vode iz prve alinee prejšnjega člena obsega:
– načrtovanje in postavitev merilnih mest za ugotavlja-

nje kakovosti podzemne vode,
– izbira in določitev merilnih mest, značilnih za ugo-

tavljanje kakovosti podzemne vode, vključno z zbiranjem in
dokumentiranjem tehničnih, hidroloških in hidrogeoloških
podatkov,

– ureditev merilnih mest in zavarovanje opazovalnih
vrtin in vodnjakov,

– ustvarjanje pogojev za meritev izdatnosti vodnega
vira, če je merilno mesto izvir podzemne vode,

– ustvarjanje tehničnih pogojev za odvzem vzorcev na
merilnem mestu in

– opremljanje merilnih mest z napravami za zbiranje in
prenos podatkov.

5. člen
Izvedba meritev monitoringa iz druge alinee 3. člena

tega pravilnika obsega:
– ugotavljanje sprememb na merilnem mestu glede

na stanje, dokumentirano v evidenci o merilnih mestih po-
sameznega vodnega telesa podzemne vode,

– merjenje gladine podzemnih voda na merilnem me-
stu,

* Ta predpis vsebinsko povzema 8. člen ter 2. točko
aneksa 5 Directive 2000/60/EC of the European Parlia-
ment and of the Council of 23 October 2000 establishing a
framework for Community action in the field of water policy v
delu, ki se nanaša na monitoring in predstavitev rezultatov
monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda
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– merjenje izdatnosti vodnega vira, če je merilno me-
sto izvir podzemne vode,

– predčrpanje vode iz vodnjaka ali opazovalne vrtine,
– merjenje na merilnem mestu temperature zraka,

temperature vode, električne prevodnosti, pH, nasičenosti
s kisikom, motnosti, redoks potenciala in drugih parame-
trov, ki se jih meri na merilnem mestu,

– vzorčenje podzemnih voda,
– pripravo vzorcev, prevoz vzorcev in shranjevanje

vzorcev,
– prevzem vzorcev v laboratoriju,
– pripravo vzorcev v laboratoriju in merjenje vzorcev

podzemnih voda,
– izračun in vrednotenje spremembe vrednosti osnov-

nih in indikativnih parametrov,
– vrednotenje rezultatov analiz vzorcev za ugotavlja-

nje kemijskega stanja celotnega vodnega telesa podzem-
ne vode in

– izdelavo poročila o opravljenih meritvah in analizah.
Izvedba meritev monitoringa v vodnem telesu površin-

ske vode, ki umetno ali naravno bogati vodonosnik, obse-
ga:

– merjenje temperature zraka, temperature vode,
električne prevodnosti, pH, vsebnosti kisika, motnosti in
redoks potenciala na mestu odvzema površinske vode,

– vzorčenje površinskih voda,
– pripravo vzorcev, prevoz vzorcev in shranjevanje

vzorcev,
– prevzem vzorcev v laboratoriju,
– pripravo vzorcev v laboratoriju in merjenje vzorcev

površinskih voda,
– izračun in vrednotenje spremembe osnovnih in indi-

kativnih parametrov in
– izdelavo poročila o opravljenih meritvah in analizah.

6. člen
Pregledne in redne meritve osnovnih in indikativnih

parametrov se izvajajo za parametre, za katere je v prilogi 1
tega pravilnika, obveznost izvajanja meritev posebej ozna-
čena.

Obseg osnovnih parametrov in indikativnih parame-
trov se za vzorce posebnih meritev monitoringa določi v
programu monitoringa.

7. člen
Na trendnih merilnih mestih se izvajajo meritve naj-

manj dvakrat letno z razmiki med pet in sedem meseci.
Na osnovnih merilnih mestih se izvajajo meritve naj-

manj enkrat letno z enakomernimi razmiki med posamezni-
mi meritvami.

Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov, pa je
treba izvajati meritve najmanj štirikrat letno, z razmiki pri-
bližno treh mesecev, ne glede na status merilnega mesta:

– pri preglednih meritvah monitoringa,
– na merilnem mestu, kjer se odvzema podzemna

voda za oskrbo pitne vode v javnih vodooskrbnih sistemih,
na katerega je priključeno več kot 10.000 prebivalcev,

– na odvzemu površinske vode, ki se jo uporablja za
umetno bogatenje vodonosnikov, ter na merilnem mestu
podzemne vode, v katerega z umetnim bogatenjem infiltri-
ra površinska voda.

Pogostost vzorčenja pri rednih in posebnih meritvah
na merilnih mestih, kjer se odvzema podzemna voda za
oskrbo pitne vode v javnih vodooskrbnih sistemih, na kate-
rega je priključeno manj kot 10.000 prebivalcev, vendar s
povprečno dnevno količino odvzema večjo od 100 m3, na
površinski vodi, ki naravno infiltrira v podzemni vodono-
snik, in na podzemni vodi, v katero naravno infiltrira povr-
šinska voda, se določi v programu monitoringa. Pogostost
vzorčenja za primere iz prejšnjega stavka ne sme biti manj-
ša od enega vzorčenja na leto.

8. člen
Izvajalec nalog monitoringa, ki se nanašajo na vzorče-

nje in analize vzorcev po tem pravilniku mora imeti veljavno
akreditacijsko listino v skladu s standardom, ki vsebuje splo-
šne zahteve za usposobljenost preskusnih in umerjevalnih
laboratorijev, za tiste parametre, katerih meritve izvaja.

9. člen
Pregledne in redne meritve monitoringa se izvajajo na

podlagi programa monitoringa, ki ga pripravi ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo).

Posebne meritve se izvajajo po posebnem programu
monitoringa, ki ga pripravi ministrstvo na podlagi predpisa,
s katerim se določi celovita sanacija ogroženega okolja.

10. člen
Program monitoringa podzemnih voda mora vsebovati:
– izbor in opis vodnih teles podzemne vode, za katera

se ugotavlja kemijsko stanje,
– izbor in opis vodnih teles površinske vode, ki umet-

no ali naravno bogatijo vodonosnike,
– izbor mesta in globine vzorčenja ter opis predčrpa-

vanja in postopkov in opreme vzorčenja,
– določitev mesta vzorčenja s koordinatami z natan-

čnostjo merila 1:25.000,
– letni načrt pogostosti vzorčenja in analiz parametrov,
– določitev indikativnih parametrov, ki so predmet mo-

nitoringa, če gre za posebne meritve,
– oceno finančnih sredstev za izvedbo programa.

11. člen
V letnem načrtu iz pete alinee prejšnjega člena se

določi pogostost vzorčenja tako, da so rezultati meritev
značilni za kakovost voda v celotnem obdobju posamezne-
ga hidrološkega leta.

12. člen
Za vzorčenje in analizo vzorcev po osnovnih in indika-

tivnih parametrih iz prvega odstavka 6. člena tega pravilni-
ka se uporabljajo analizne metode, določene s standardi iz
priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

Za analizo vzorcev iz prejšnjega odstavka se lahko
uporabljajo tudi druge analizne metode, če meja zaznavno-
sti ustreza zahtevam iz priloge 2 tega pravilnika.

13. člen
Meja zaznavnosti uporabljene merilne metode ne sme

biti višja od meje zaznavnosti, ki je za posamezen parame-
ter kemijskega stanja določena v prilogi 2 tega pravilnika.
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14. člen
Posode za vzorce voda, reagenti ali metode za kon-

zerviranje dela vzorca za analizo enega ali več parametrov
kakovosti, razpošiljanje in shranjevanje vzorcev ter pri-
prava vzorcev za analizo ne smejo vplivati na rezultate
meritev.

Vzorce voda je treba hraniti v posodah iz materialov,
kot je določeno s standardom SIST ISO 5667-6.

15. člen
O hidroloških razmerah, predčrpanju, vzorčenju, me-

ritvah in analizah, ki so predmet monitoringa, ministrstvo za
vsako koledarsko leto izdela poročilo o monitoringu.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podat-
ke o:

– izvajalcih posameznih nalog monitoringa,
– obsegu meritev,
– mestu, času in načinu vzorčenja ter uporabljenih

merilnih metodah,
– rezultatih analiz za posamezne vzorce in parametre

po merilnih mestih,
– meji zaznavnosti in razširjeni merilni negotovosti za

uporabljene analizne metode po parametrih in
– vrednotenju rezultatov analiz vzorcev za obdobje

zadnjih desetih koledarskih let.
Sestavni del poročila iz prvega odstavka tega člena je

tudi ugotovitev kemijskega stanja vodnih teles podzemnih
voda in prikaz kemijskega stanja v obliki grafične priloge,
na kateri so označena:

– z zeleno barvo vodna telesa dobrega kemijskega
stanja,

– z rdečo barvo vodna telesa, ki ne dosegajo dobrega
kemijskega stanja,

– z modrimi pikami vodna telesa, kjer je, na podlagi
meritev monitoringa, ugotovljeno izboljšanje kemijskega
stanja in

– s črnimi pikami vodna telesa, ki so čezmerno obre-
menjena zaradi onesnaženosti.

16. člen
Poročilo iz prejšnjega člena se izdela vsako leto do

30. septembra za preteklo leto.
Poročila o monitoringu mora ministrstvo hraniti naj-

manj deset let.
Podatki monitoringa se shranjujejo trajno, v bazi po-

datkov pri ministrstvu.

17. člen
Standardi, uporabljeni v tem pravilniku, so na vpogled

pri organu, pristojnem za standardizacijo.

18. člen
Ne glede na tretji odstavek 7. člena tega pravilnika,

se lahko v programu monitoringa določi pogostost vzorče-
nja in meritev manjšo od štirikrat letno za telo podzemne
vode, ki se ga uporablja za oskrbo s pitno vodo, ali ki je
umetno bogateno s površinsko vodo, ali za telo površinske
vode, ki se jo uporablja za bogatenje vodonosnikov, če:

– iz zbirke podatkov o virih onesnaževanja izhaja, da na
vplivnem hidrografskem območju posameznega telesa pod-
zemne vode ni virov onesnaževanja, ki bi z odvajanjem odpa-
dne vode ali na kateri drug način onesnažili podzemno vodo in

– ima telo podzemne vode dobro kemijsko stanje.

19. člen
Prvi program monitoringa po tem pravilniku pripravi

ministrstvo najkasneje do 30. septembra 2002.

20. člen
Ne glede na določbe 8. člena tega pravilnika, lahko do

konca leta 2008, izvajalec posameznih nalog monitoringa,
ki se nanašajo na vzorčenje in analizo vzorcev, te naloge
izvaja tudi, če nima veljavne akreditacijske listine, če:

– osebje, ki opravlja naloge monitoringa, izpolnjuje po-
goje, določene s standardom, ki vsebuje splošne zahteve za
usposobljenost preskusnih in umerjevalnih laboratorijev in

– ima opremo in prostore, primerne in vzdrževane v
skladu s standardom iz prejšnje alinee in

– se vsaj trikrat letno udeležuje izvedbe medlaborato-
rijskih primerjalnih analiz za parametre, katerih meritve iz-
vaja, pri čemer mora biti več kot 2/3 rezultatov znotraj
sprejemljivega območja.

21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-01-29/01
Ljubljana, dne 7. maja 2002.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.
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PRILOGA 1 

Seznam parametrov rednih in preglednih meritev 

Parameter podzemne vode Enota 
Redne 
meritve 

Pregledne 
meritve 

OSNOVNI PARAMETRI    
Temperatura vode oC X X 
pH   X X 
Raztopljeni kisik mg/l X X 
(OHNWULþQD�SUHYRGQRVW�SUL���o C µS/cm X X 
Redoks potencial mV X X 
Motnost NTU / X 
Barva (po enostavnem filtriranju) m-1 / X 
Amonij mg NH4/l X X 
Nitriti mg NO2/l / X 
Nitrati mg NO3/l X X 
Ortofosfati mg PO4/l X X 
Sulfati mg SO4/l / X 
Kloridi mg Cl/l / X 
Fluoridi mg F/l / X 
Hidrogenkarbonati mg HCO3/l / X 
Natrij mg Na/l / X 
Kalij mg K/l X X 
Kalcij mg Ca/l / X 
Magnezij mg Mg/l / X 
Celotni organski ogljik (TOC) mg C/l X X 
Organski vezani halogeni, sposobni 
adsorpcije – AOX 

µg Cl/l X X 

INDIKATIVNI PARAMETRI    
Organohalogeni pesticidi in ostale spojine: 
Aldrin µg/l / X 
Dieldrin µg/l / X 
Izodrin µg/l / X 
Endrin µg/l / X 
Lindan (gama–HCH) µg/l / X 
Poliklorirani bifenili (PCB) µg/l / X 
Ostali pesticidi in metaboliti: 
Alaklor µg/l X X 
Metolaklor µg/l X X 
Atrazin µg/l X X 
Desetil-atrazin µg/l X X 
Desizopropil-atrazin µg/l X X 
Simazin µg/l X X 
Prometrin µg/l X X 
Propazin µg/l X X 
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Parameter podzemne vode Enota 
Redne 
meritve 

Pregledne 
meritve 

Bromacil µg/l X X 
2,6-diklorobenzamid µg/l / X 
MCPA µg/l / X 
MCPP (mekoprop) µg/l / X 
Vsota pesticidov* µg/l X X 
Lahkohlapni alifatski halogenirani ogljikovodiki (LHCH) 
Triklorometan µg/l X X 
Diklorometan µg/l X X 
Tetraklorometan µg/l X X 
1,2-dikloroetan µg/l X X 
1,1-dikloroeten µg/l X X 
Trikloroeten µg/l X X 
Tetrakloroeten µg/l X X 
Vsota lahkohlapnih alifatskih 
halogeniranih ogljikovodikov  
(LHCH)** 

µg/l X X 

$URPDWVNL�LQ�SROLFLNOLþQL�DURPDWVNL�RJOMLNRYRGLNL 
Benzen µg/l / X 
Toluen µg/l / X 
9VRWD�SROLFLNOLþQLK�DURPDWVNLK�
ogljikovodikov (PAH) *** 

µg/l / X 

Mineralna olja µg/l X X 
Kovine in nekovine 
Aluminij µg/l / X 
Arzen µg/l / X 
Baker µg/l / X 
Bor µg/l / X 
Cink µg/l / X 
Kadmij µg/l / X 
Krom µg/l X X 
Mangan µg/l / X 
Nikelj µg/l / X 
Svinec µg/l / X 
äHOH]R µg/l / X 
äLYR�VUHEUR µg/l / X 

* Vsota pesticidov in njihovih metabolitov: organoklorni, triazinski, organofosforni pesticidi, derivati fenoksi ocetne kisline, 
GHULYDWL�VHþQH�NLVOLQH��WRþQR�QDYHGHQL�Y�SURJUDPX�PRQLWRULQJD� 
* * Vsota lahkohlapnih alifatskih halogeniranih ogljikovodikov (LHCH): triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan, 
dibromoklorometan, trikloronitrometan, tetraklorometan, diklorometan, 1,1-dikloroeten, 1,2-dikloroetan, tetrakloroeten, 
trikloroeten, 1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,1,2,2-tetrakloroetan, triklorofluorometan in difluoroklorometan  
�9VRWD�SROLFLNOLþQLK�DURPDWVNLK�RJOMLNRYRGLNRY���EHQ]R�D�SLUHQ��IOXRUDnten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 
benzo(gh)perilen, in indeno (1,2,3-cd)piren  
X – meritev se izvaja 
/ – meritev se ne izvaja 
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PRILOGA 2 
Analizne metode - imisijski monitoring podzemnih voda 

 
Parameter 
podzemne  vode 

,]UDåHQ�
kot 

Enota 
Merilni 
princip 

Meja 
zaznavnosti 

Standard 

Temperatura  oC EL - SIST DIN 38404-6 

pH   EL  SIST ISO 10523 

Raztopljeni kisik O2 mg/l VOL 0,5 SIST EN 25813 

(OHNWULþQD�SUHYRGQRVW� 

pri 20 oC 
 µS/cm EL - SIST EN 27888 

Redoks potencial  mV EL   

Motnost  NTU TUR 0,5 SIST EN ISO 7027 

Barva (po enostavnem 
filtriranju)  

 m-1 SPEK 0,1 SIST EN ISO 7887  

Amonij NH4 mg/l 
SPEK 

ISE 
0,02 

SIST ISO 7150-1 

SIST ISO 6778 

Nitriti NO2 mg/l SPEK 0,01 SIST EN 26777 

Nitrati NO3 mg/l 
IC 

FIA/SPEK 
0,1 

SIST EN ISO 10304-1 

SIST EN ISO 13395 

Ortofosfati PO4 mg/l SPEK 0,01 SIST EN 1189 

Sulfati SO4 mg/l IC 0,5 SIST EN ISO 10304-1 

Kloridi Cl mg/l 
VOL 

IC 
0,5 

SIST ISO 9297 

SIST EN ISO 10304-1 

Fluoridi  F mg/l 
IC 

ISE 
0,05 

SIST EN ISO 10304-1 

SIST ISO 10359-1 

Hidrogenkarbonati HCO3 mg/l VOL 1  

Natrij Na mg/l AAS 0,1 SIST ISO 9964-1 

Kalij K mg/l AAS 0,1 SIST ISO 9964-2 

Kalcij Ca mg/l 
AAS 

VOL 
1 

ISO 7980 

SIST ISO 6058 

Magnezij Mg mg/l 
AAS 

VOL 
1 

ISO 7980 

SIST ISO 6059 

Celotni organski ogljik 
(TOC) 

C mg/l IR 0,2 SIST ISO 8245 

Organsko vezani halogeni, 
sposobni adsorpcije (AOX) 

Cl µg /l MIKROKUL 2,0 SIST EN 1485 

Aldrin µg/l GC/ECD 0,005 SIST EN ISO 6468 

Dieldrin µg/l GC/ECD 0,005 SIST EN ISO 6468 

Endrin µg/l GC/ECD 0,005 SIST EN ISO 6468 

Izodrin µg/l GC/ECD 0,005 SIST EN ISO 6468 

Lindan (gama-HCH) µg/l GC/ECD 0,005 SIST EN ISO 6468 

Poliklorirani bifenili (PCB) µg/l GC/ECD 0,005* SIST EN ISO 6468 
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Parameter 
podzemne  vode 

,]UDåHQ�
kot 

Enota 
Merilni 
princip 

Meja 
zaznavnosti 

Standard 

Alaklor µg/l GC/MS 0,005 DIN 38407-F6 

Metolaklor µg/l GC/MS 0,005 DIN 38407-F6 

Atrazin µg/l GC/MS 0,03 DIN 38407-F6 

Desetil-atrazin µg/l GC/MS 0,03 DIN 38407-F6 

Desizopropil-atrazin µg/l GC/MS 0,03 DIN 38407-F6 

Simazin µg/l GC/MS 0,03 DIN 38407-F6 

Prometrin µg/l GC/MS 0,03 DIN 38407-F6 

Propazin µg/l GC/MS 0,03 DIN 38407-F6 

Bromacil µg/l GC/MS 0,03 DIN 38407-F6 

2,6-diklorobenzamid µg/l GC/MS  DIN 38407-F6 

MCPA µg/l HPLC 0,05 DIN 38407-F14 

MCPP (mekoprop) µg/l HPLC 0,05 DIN 38407-F14 

Vsota pesticidov**  µg/l   / 

Triklorometan µg/l GC/ECD 0,5 ISO 10301 

Diklorometan µg/l GC/ECD 0,5 ISO 10301 

Tetraklorometan µg/l GC/ECD 0,5 ISO 10301 

1,2-dikloroetan µg/l GC/ECD 0,5 ISO 10301 

1,1-dikloroeten µg/l GC/ECD 0,5 ISO 10301 

Trikloroeten µg/l GC/ECD 0,5 ISO 10301 

Tetrakloroeten µg/l GC/ECD 0,5 ISO 10301 

Vsota lahkohlapnih alifatskih 
halogeniranih ogljikovodikov 
(LHCH) *** 

µg/l 
 

 
 

Benzen µg/l GC/MS 0,5 SIST ISO 11423-1 

Toluen µg/l GC/MS 0,5 SIST ISO 11423-1 

9VRWD�SROLFLNOLþQLK�
aromatskih ogljikovodikov 
(PAH)**** 

 µg/l GC/MS 0,04 ISO/DIS 7981 

Mineralna olja µg/l 
GC/FID 

FLUOR 
5 

SIST EN ISO 9377-2 

 

Aluminij Al µg/l 
AAS 

ICP 
10 

 

Arzen As µg/l 
AAS/HT 

ICP/AES 
2 

SIST EN ISO 11969 

SIST EN ISO 11885 

Baker Cu µg/l 
AAS 

ICP/AES 
1 

DIN 38406-T7 

SIST EN ISO 11885 

Bor B µg/l 
SPEK 

ICP/MS 
20 

SIST ISO 9390 

DIN 38406-29 
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Parameter 
podzemne  vode 

,]UDåHQ�
kot 

Enota 
Merilni 
princip 

Meja 
zaznavnosti 

Standard 

Cink Zn µg/l 
AAS 

ICP/AES 
10 

SIST ISO 8288 

SIST EN ISO 11885 

Kadmij Cd µg/l 
AAS 

ICP/AES 
0,1 

SIST EN ISO 5961 

SIST EN ISO 11885 

Krom  Cr µg/l 
AAS 

ICP/AES 
1 

SIST EN 1233 

SIST EN ISO 11885 

Mangan Mn µg/l ICP/AES 2 SIST EN ISO 11885 

Nikelj Ni µg/l 
AAS 

ICP/AES 
1 

DIN 38406-T21 

SIST EN ISO 11885 

Svinec Pb µg/l 
AAS 

ICP/AES 
1 

DIN 38406-T21 

SIST EN ISO 11885 

äHOH]R Fe µg/l 
SPEK 

ICP/AES 
10 

SIST ISO 6332 

SIST EN ISO 11885 

äLYR�VUHEUR Hg µg/l AAS/CV 0,2 SIST ISO 5666-1 

 
LOD   meja zaznavnosti 
* za posamezno spojino  
** Vsota pesticidov in njihovih metabolitov: organoklorni, triazinski, organofosforni pesticidi, derivati fenoksi-ocetne kisline, 
GHULYDWL�VHþQH�NLVOLQH��WRþQR�QDYHGHQL�Y�SURJUDPX� 
*** Vsota lahkohlapnih alifatskih halogeniranih ogljikovodikov (LHCH): triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan, 
dibromoklorometan, trikloronitrometan, tetraklorometan, diklorometan, 1,1-dikloroeten, 1,2-dikloroetan, tetrakloroeten, 
trikloroeten, 1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,1,2,2-WHWUDNORURHWDQ��WULNORURIOXRURPHWDQ�LQ�GLIOXRURNORURPHWDQ��WRþQR�
navedeni v programu) 
*��9VRWD�SROLFLNOLþQLK�DURPDWVNLK�RJOMLNRYRGLNRY��3$+���EHQ]R�D�SLUHQ��IOXRUDQWHQ��EHQ]R�E�IOXRUDQWHQ��
benzo(k)fluoranten, benzo(gh)perilen, in indeno (1,2,3-FG�SLUHQ��WRþQR�QDYHGHQL�Y�SURJUDPX� 

 

Okrajšave: 

EL  elektrometrija  
SPEK  spektrofotometrija 
GRAV  gravimetrija 
VOL  volumetrija 
IC  ionska kromatografija 
ISE  iono-selektivna elektroda 
MIKROKUL  mikrokulometrija 
AAS  atomska absorpcijska spektrometrija 
AAS/CV  atomska absorpcijska spektrometrija – tehnika hladnih par 
AAS/HT  atomska absorpcijska spektrometrija – hidridna tehnika 
ICP/AES  induktivno sklopljena plazma – atomska emisijska spektrometrija 
ICP/MS  induktivno sklopljena plazma – masna spektrometrija 
HPLC  WHNRþLQVND�NURPDWRJUDILMD�YLVRNH�ORþOMLYRVWL 
GC/FID  plinska kromatografija – detektor s plamensko ionizacijo 
GC/MS  plinska kromatografija – masno selektivni detektor 
GC/ECD  plinska kromatografija – detektor na zajetje elektronov 
IR  LQIUDUGHþD�VSHktrometrija 
KEMILUM  kemiluminiscenca 
FLUOR  IOXRUHVFHQþQD�VSHNWURIRWRPHWULMD 
TUR  turbidimetrija 
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OBČINE

GROSUPLJE

2016. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega
programa športa iz javnih sredstev na lokalni
ravni v Občini Grosuplje

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 35.
redni seji dne 13. 2. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa

športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini
Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, kriteriji in po-

stopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov športa v Občini Grosuplje.

2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo

izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtova-
nih športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani
članarini, če so registrirani po zakonu o društvih.

3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna

društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge

organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v špor-
tu,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejav-
nosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,

– vrtci in osnovne šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod ena-

kimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega progra-
ma.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

4. člen
Potrebna sredstva za izpeljavo nacionalnega progra-

ma športa določi in zagotovi občinski svet. Občinski svet
uvrsti v letni program športa vse tiste vsebine nacionalne-

ga programa, ki so pomembne za občino in upošteva
tradicijo, dosežke in posebnosti športa v občini.

Če sredstva, ki so na razpolago za izvedbo letnega
programa, ne zadoščajo za realizacijo nacionalnega pro-
grama v posameznem letu v celoti, se v letnem programu
upoštevajo prednostne naloge.

Pri določanju letnih programov, ki opredeljujejo fi-
nanciranje nacionalnega programa je potrebno upošteva-
ti prednostne naloge. Prednostne naloge so razvrščene v
dve skupini. Prednost pri financiranju imajo naloge iz prve
skupine:

Prva skupina:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport,
– gradnja in vzdrževanje športnih objektov,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje

strokovnih kadrov v športu,
– založniška dejavnost,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in po-

stopkov,
– informacijski sistem na področju športa,
– spremljanje pripravljenosti športnikov in svetova-

nje treninga,
– mednarodna dejavnost,
– delovanje društev in občinskih športnih zvez,
– šport invalidov.
Druga skupina:
– kakovostni šport,
– znanstveno raziskovalna dejavnost,
– športna dejavnost študentov,
– športnorekreativna dejavnost,
– velike mednarodne športne prireditve.

5. člen
Izvajalce letnega programa športa v občini izbere v

okviru razpoložljivih finančnih sredstev, na podlagi javne-
ga razpisa župan Občine Grosuplje na predlog strokovne
komisije. Župan imenuje strokovno komisijo, ki zbere,
obdela in pripravi predlog izbora programov.

6. člen
Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog

je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občin-
skem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost
programov in nalog po pogojih in merilih, ki so opredeljeni
v prilogi tega pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točk
po posameznih programih in nalogah so različne in se
določijo po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi in nalo-
ge sofinancirajo na podlagi vrednosti točk za preteklo leto.

7. člen
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih

programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg pro-
gramov, čas realizacijo programov, pričakovane dosež-
ke, obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge
medsebojne pravice in obveznosti.
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Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v
časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, o izvedbi pro-
gramov športa predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih
obveznosti strokovni službi občine.

Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s
pogodbo se jim za ta del programa ukinejo finančna sred-
stva.

8. člen
Izvajalci letnega programa se na izbor javnega razpi-

sa lahko pritožijo v skladu z zakonom.

III. NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
PROGRAMOV

9. člen
Pogoji, kriteriji in normativi za vrednotenje športnih

programov so opredeljeni v dokumentu pogoji in kriterijih
za vrednotenje športnih programov v Občini Grosuplje.
Spremembe in dopolnila k pogojem, kriterijem in normati-
vom se dopolnjujejo glede na spremembe tekmovalnih
programov oziroma sistemov NPZ (nacionalna panožna
zveza). Dopolnila in spremembe pogojev, kriterijev in nor-
mativov za vrednotenje športnih programov sprejema ob-
činski svet.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
S spremembami tega pravilnika preneha veljati pra-

vilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa
iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Grosuplje (Ura-
dni list RS, št. 38/01).

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 40305-0022/01
Grosuplje, dne 13. februarja 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

LJUBLJANA

2017. Odlok o ureditvenem načrtu za območje
urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del
območja urejanja VS 3/2-1 – Vič

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Me-
stne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 18. 3.
2002 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM
3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja

VS 3/2-1 – Vič

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje

urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja
VS 3/2-1 Vič, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod,
d.d., v novembru 2000 pod št. projekta 5112.

2. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka
– obrazložitev
– soglasja pristojnih organov in organizacij
Grafični del:
– izrez iz dolgoročnega plana M 1:5000
– ureditvena situacija M 1:500
– prikaz ureditvene situacije na kata-

strskem načrtu M 1:500
– načrt obodne parcelacije in gradbenih

parcel M 1:1000
– zakoličbeni načrt M 1:500
– zazelenitvena situacija M 1:500
– zbirni načrt komunalnih napeljav M 1:500
– prometna situacija M 1:500
– predlog razmejitve zemljišč M 1:1000
– predlog faznosti izgradnje M 1:1000
– predlog razdelitve zemljišč M 1:1000
Priloge:
– topografski načrt M 1:500
– katastrski načrt M 1:1000
– prikazi analiz širšega območja M 1:2500
– prikaz lastništva M 1:2500
– zasnova ureditve širšega območja M 1:1000
– idejne arhitekturne rešitve vstopnega

območja M 1:200
– strokovno poročilo o visokih vodah
– strokovno poročilo o hidroloških razmerah

II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE

3. člen
Ureditveni načrt zajema območje urejanja VM 3/1 –

Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 Vič. Se-
stavni del opisa meje je načrt obodne parcelacije in gradbe-
nih parcel, M 1:10000.

Meja območja ureditvenega načrta v celoti poteka v
katastrski občini Vič.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

4. člen
Ureditveni načrt obravnava obstoječe pokopališče, ob-

močje širitve pokopališča, robna območja pokopališča s
prometnimi površinami in pešpotjo ob železnici.

Površine v območju urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič
so namenjene pokopališki dejavnosti in javnim komunikaci-
jam v robnih površinah. Površine v območju urejanja VS
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3/2-1 Vič-del so namenjene ureditvam mirujočega prometa
in parkovni ureditvi.

5. člen
V ureditveni načrt zajeto območje je razdeljeno v:
– notranje površine pokopališča, ki so omejene s po-

kopališkim zidom in namenjene izključno pokopališki dejav-
nosti,

– zunanje robne površine pokopališča so javno dosto-
pne, prometne in parkovne površine, urejene so kot ločitve-
ni pasovi med pokopališčem in sosednjimi območji.

6. člen
Raba obstoječega dela pokopališča ostaja nespreme-

njena.
V območju širitve pokopališča so predvidene nove po-

kopne površine in dopolnitve manjkajočih funkcij z objekti in
ureditvami poslovilnega dela ter parkiriščem. Del funkcij
pokopališke dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje) se oprav-
lja iz centralnega pokopališča Žal.

7. člen
Pri urejevanju območja se upoštevajo naslednje na-

membnosti in pogoji:
– obstoječe pokopališče:
pokopne površine za klasične in žarne pokope, obsto-

ječe grobnice, cerkev Sv. Simona in Jude.
Območje širitve pokopališča sestavljajo enote z na-

slednjimi namembnostmi in pogoji:
– funkcionalna enota A:
pokopne površine za klasične zemeljske pokope v enoj-

nih grobovih, sprevodna pot,
– funkcionalna enota B:
pokopne površine za žarne zemeljske pokope,
– funkcionalna enota C:
pokopno območje za žarne pokope v žarnih nišah po-

kopališkega zidu
– funkcionalna enota D:
parkovna ureditev južno od cerkve Sv. Simona in Ju-

de s površinami počivališča in posebnih oblik pokopava-
nja,

– funkcionalna enota E:
objekti in površine poslovitvenega območja, sprevo-

dne poti, vhod in dostopni trg,
– funkcionalna enota F:
prometne površine s parkiriščem in navezavo na Ce-

sto Dolomitskega odreda,
– zunanje robne površine pokopališča:
zelenice z drevesno zasaditvijo in pešpoti.

IV. POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV
IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

8. člen
Ureditev novega dela pokopališča se izvede postopo-

ma po posameznih etapah. Ureditveni načrt opredeljuje
obvezne elemente za ureditev celotnega pokopališča in
princip izrabe in oblikovanja grobnih polj. Z idejno rešitvijo
prikazuje ureditev objektov in ploščadi.

9. člen
Vsi posegi v prostor, kot so dostopi do vseh objektov,

pešpoti, parkirni prostori, sanitarije in ostale ureditve mo-
rajo biti oblikovani brez grajenih ovir, tako da so uporabni
za funkcionalno ovirane ljudi.

10. člen
Pri izgradnji in urejanju obravnavanega območja je

treba upoštevati naslednje pogoje:

Obstoječe pokopališče
Sestavljajo ga tri grobna polja za klasične in deloma

žarne pokope ter grobnice.
V najstarejšem južnem delu se nahaja cerkev in objekt

preurejene pokopališke lope, po izgradnji novega pokopa-
liškega objekta se na tej lokaciji uredi zbirno mesto odpad-
kov in oskrbe z vodo ter navezava na sprevodno pot.

V severnem delu se nahaja skupina grobnic in objekt
vhoda, ki tudi po razširitvi pokopališča ohranja vlogo ena-
kovrednega glavnega vhoda. Gradnja novih grobnic ni do-
voljena.

V novejšem, vzhodnem delu se na mestu obstoječe
žične ograje zasadi živica višine 1,60 m in uredi povezoval-
na pot na notranji strani grobnega polja.

Območje cerkve, vhodni objekt in posamezna varovana
obeležja se urejajo v soglasju s pristojno spomeniško službo.

Z razširitvijo pokopališča se pokopavanje usmerja v
novi del, na obstoječem delu imajo na prostih grobnih
mestih prednost ureditve za funkcionalne dejavnosti poko-
pališča (zbiranje odpadkov, oskrba z vodo) in parkovne
ureditve z zasaditvijo posameznih dreves.

Funkcionalna enota A – klasični pokopi
V območju se nahajata dve grobni polji za klasične

zemeljske pokope v enojnih grobovih in povezovalna spre-
vodna pot, skupna površina 0,34 ha, kapaciteta ca. 600
grobov.

Grobno polje proti ostalemu delu pokopališča omeju-
je strižena živica višine 1,60 m.

Sprevodna pot je širine 2,50 m, povezovalna sprevo-
dna pot ima obojestransko zelenico širine najmanj 2,50 m.

Poti med grobovi so širine najmanj 1,20 m in imajo
obojestranski iztek.

Grobne vrste so med nagrobniki ločene s striženo
živico višine 0,60 m.

Dovoljena višina obeležij je največ 0,60 m.
Vsako grobno polje ima urejeno mesto za zbiranje

odpadkov in oskrbo z vodo.
Parkovno urejene površine za odlaganje vencev ob-

segajo najmanj 5% grobnih površin in so uvrščene kot
prekinitve med vrstami grobov.

Funkcionalna enota B – žarni pokopi
Sestavljajo ga tri grobna polja z grobovi za žarne ze-

meljske pokope, skupna površina je 0,24 ha, kapaciteta
ca. 1800 grobov. Širina poti med grobovi je najmanj 1,00
m, parkovno urejene površine za odlaganje vencev obse-
gajo najmanj 10% grobnih površin, ostala določila so ena-
ka funkcionalni enoti A.

Funkcionalna enota C – žarne niše
Območje žarnih niš obsega 0,12 ha, kapaciteta ca.

450 žarnih niš. Južno stranico pokopališča proti železnici
zapira pokopališki zid z žarnimi nišami, ki služi tudi kot
zaščita pred hrupom železnice. Žarne niše so grupirane z
menjajočimi prekinitvami v zidu in občasnimi zasaditvami
drevja v obsegu največ 50% dolžine zidu. Višina zidu je 2,5
m do 3,0 m. Fasada zidu je iz lomljenega kamna, površine
z žarnimi nišami so iz kamnitih plošč.

Funkcionalna enota D – parkovna ureditev
V jugozahodnem delu širitve pokopališča je predvide-

na parkovna ureditev z vedutami na prostorsko dominanto
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cerkve Sv. Simona in Jude. Ob zaključku sprevodne poti je
predvidena površina za nekoliko umaknjeno počivališče, v
ostalem delu se nahajajo pokopne površine v parkovnem
ambientu brez vpadljivih grobnih obeležij, nagrobnikov in
poti, dopustne so manjše plošče z napisi v ravnini terena.

Funkcionalna enota E – poslovitveno območje
Poslovitveno območje sestavljajo:
Vstopni trg
Lijakasto oblikovan trg je namenjen pešcem in dovo-

zom k poslovilnemu objektu, od katerega ga ločuje zid,
proti parkirišču ga zaključuje drevoredna zasaditev, proti
jugu ga zapira nadkrit vhod. Tlakovanje in oblikovanje ure-
ditev poudarja primarno namembnost za pešce.

Nadkriti vhod
Odprti nadstrešek nad vhodom ima trikotno tlorisno

zasnovo. Vhod zapirajo vrata, ki omogočajo reden prehod
pešcev in občasen dovoz vzdrževalnim vozilom. Notranji
trg za vhodom je izhodišče glavnih poti na pokopališču.

Nadstrešek vhoda 10,00 m x 19,00 m, višina 500 m.
Odstopanje 1,00 m v horizontalni in vertikalni smeri.
Minimalna svetla višina pod nadstreškom je 3,50 m.
Pokopališki objekt in poslovilni prostor
Zasnova poslovilnih objektov nadaljuje urbanistični

koncept, ki s serijo zidov zajame programe in prostorsko
umesti v zaporedje ambientov. V osnovno strukturo zidov
se na fleksibilen način vstavljajo programi, podana je mož-
nost postopnega dograjevanja različnih programov, dopol-
njevanje in spreminjanje dejavnosti. Med paralelnimi paso-
vi zidov si vzporedno z vstopnim trgom sledijo cone:

– dovozna cona – dostopna je neposredno iz vsto-
pnega trga in od njega vizualno ločena z zidom, namenjena
dovozom in dostopom k različnim prostorom pokopališča,
razen cvetličarne je odprt zunanji prostor,

– cona servisnih prostorov – dostopna je iz notranje-
ga pokopališkega prostora ali zunanjega v povezavi na
vstopni trg. Namenjena je servisni dejavnosti pokopališča
(sanitarije za obiskovalce) ali poslovilnih prostorov (prostori
za svojce, shrambe), ob zaključeni izgradnji je skoraj v
celoti pozidana s kritimi prostori,

– cona poslovilnih prostorov – obiskovalcem je do-
stopna iz pokopališča in oskrbovana preko cone servisnih
prostorov, namenjena je vežicam in nadstrešku poslovilne
ploščadi,

– cona odprtih površin ob pokopališkem objektu je
namenjena dostopnim površinam k vežicam, poslovilni plo-
ščadi in zelenim površinam.

Pokopališki objekt je pritličen. Določene so širine
con med paralelnimi zidovi, velikosti odprtih in zaprtih pro-
storov v conah so prilagojene programskim zahtevam in
etapnosti izgradnje:

širina dovozne cone je 4,00 m
širina cone servisnih prostorov je 2,80 m
širina cone poslovilnih prostorov je 4,00 m
višina paralelnih zidov je 2,50 m
višina strešnega dela 1,50 m
višina objekta 4,00 m
odstopanja v gabaritih so lahko do 1,00 m v horizon-

talni in vertikalni smeri.
Usklajena in zahtevna kvaliteta oblikovanja objektov,

ureditev in opreme ter izbor materialov mora biti primerna
posebnim pogojem gradnje za pokopališko dejavnost, hkra-
ti pa mora upoštevati cerkev sv. Simona in Jude kot primar-
no prostorsko dominanto.

Sprevodne poti
Od poslovilne ploščadi vodi proti obstoječemu delu

pokopališča povezovalna sprevodna pot. Vzporedno s po-
kopališkim objektom poteka razširjena dostopna in sprevo-

dna pot z enostranskim drevoredom, ki se zaključuje v
ploščadi z drevesno zasaditvijo. Med notranjim trgom ob
novem vhodu in parkovno ureditvijo poteka sprevodna pot
z dvostranskim drevoredom. Sprevodne poti vodijo tudi
skozi grobna polja.

dostopna pot 5,00 m
sprevodna pot 2,50 m
robna zelenica najmanj 2,50 m.

Funkcionalna enota F – parkirišče
Novi vhod se prometno navezuje na Cesto Dolomit-

skega odreda. Parkirišče z najmanj 80 parkirnimi mesti
ima urejena dva priključka na javno cesto. Za invalide so
urejena najmanj 4 parkirna mesta. Parkirna površina je
členjena s posameznimi skupinami drevja.

Zunanje robne površine ob pokopališču
Vzdolž železnice poteka povezovalna pešpot med

predvidenim novim podvozom s priključkom na POT na
zahodni strani in parkovno ureditvijo na vzhodni strani.

širina poti je 2,50 m
zeleni pas z drevesno zasaditvijo ob pokopališkem

zidu je širine najmanj 2,50 m
pot je odmaknjena od osi železniškega tira najmanj

13,00 m.
Ob zahodni stranici pokopališča vodi obstoječa servi-

sna cesta do servisnega vhoda z obračališčem.
širina ceste je 3,00 m
pas zelenice najmanj 1,00 m
Ob severni stranici poteka ob Cesti Dolomitskega

odreda od vozišča umaknjena pešpot širine 2,40 m.

11. člen
Zasaditev
Vegetacija je razdeljena na več sklopov, ki sledijo

zgoraj omenjenim funkcijam.
Gruče visokodebelnih dreves ob cesti na severnem

robu.
Na starem delu pokopališča so gruče visokodebelnih

dreves na pesku že obstoječe, zato je ta ideja ohranjena in
speljana naprej med cesto in novim pokopališkim zidom
proti vzhodu vse do novega vstopnega trga. Gruče visoko-
debelnih dreves ustvarjajo rob pokopališča in puščajo pe-
ščen koridor med cesto in pokopališkim zidom.

Gruče visokodebelnih dreves v poslovilnem prostoru
med grobnimi polji in novim objektom

Poteza gruč visokodebelnih dreves na vzhodnem delu
v poslovilnem prostoru s pokopališke strani tudi deluje kot
rob, njena vloga pa je ustvarjanje kvalitetnega odprtega
prostora.

Poteza večdebelnih srednje velikih dreves ob poko-
pališkem zidu proti železnici

Na južnem delu je med pokopališčem in železnico
speljana pešpot, z obeh strani obrasla z višjo vegetacijo. S
strani pokopališkega zidu, ki z notranje strani pokopališča
služi žarnim pokopom, je strnjena poteza večdebelnih sred-
nje velikih dreves. Krošnje so strnjene, prevešajo se čez zid
na pokopališko stran, s strani pešpoti pa deluje homogeno.
Večdebelna drevesa ustvarjajo potezo dinamične strukture.

Poteza gosto sajenih dreves in grmovnic ob železnici
Tiri in obtirni prostor imajo zaradi svoje funkcije nepri-

vlačno podobo za obiskovalca pokopališča ali naključnega
sprehajalca. Prav tako železniški promet povzroča hrup.
Zato dobi pokopališki prostor in pešpot močno bariero na
jugu, potezo gosto sajenih dreves in grmovnic. Poteza je s
strani železnice povsem kompaktna, s strani pešpoti pa
rahlo členjena, tako da se približuje in odmika od poti.
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Drevored srednje velikih dreves znotraj pokopališča
Na novem delu pokopališča sta dva dvojna drevoreda

srednje velikih dreves med grobnimi polji. Poudarjata glav-
ni poti, kjer poteka pogrebni obred. Oba sta sestavljena iz
enakih drevesnih vrst. Enak je tudi enojni drevored sred-
njevelikih dreves med živo mejo ob grobnem polju in po-
slovilnim prostorom ob objektu.

Drevored velikih dreves na vstopnem trgu med novim
objektom in parkiriščem

Drevored velikih dreves je zasnovan kot rob vstopne-
ga trga in usmerja proti novemu glavnemu vhodu na poko-
pališče. Na začetku in koncu je neenakomerno členjen
zaradi stranskih vhodov na vstopni trg.

Posamezna drevesa ali manjše skupine dreves sredi
grobnih polj

Na obstoječem pokopališču je že nekaj posameznih
dreves sredi grobnih polj. Manjše skupine ali posamezna
drevesa, ki členijo pokopališče nudijo zavetje obiskoval-
cem (ob njih je mišljena postavitev klopi) in delujejo tudi
funkcionalno (npr. prostor za odlaganje vencev), so načr-
tovana v večji meri kot na novem delu.

Drevesa v parku
Na jugozahodnem delu, kjer se stikajo pokopališki

prostor, pešpot ob železnici in POT, je načrtovan park, kjer
so možni žarni pokopi v skupni ureditvi. Park je zasnovan
kot prostor za počitek, razmišljanje in tudi druženje. Prevla-
dujejo visokodebelna drevesa.

V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

12. člen
Cesta Dolomitskega odreda
Cesta Dolomitskega odreda bo rekonstruirana v I.

fazi. Na zahodu bo rekonstruirana od priključka na pove-
zovalno cesto med Tržaško cesto in območjem urejanja VP
3/2 z Lokacijskim načrtom za območje urejanja VT 3/1,
na vzhodu bo rekonstruirana do konca območja obdelave
predvidenega s tem ureditvenim načrtom.

Normalni profil ceste bo:
– vozišče širine 6,5 m
– razširitev za leve zavijalce v območju križišča z Vi-

ško cesto – 3 m
– obojestranska kolesarska steza širine 1,7 ob vozi-

šču, v delih, kjer je med kolesarsko stezo in voziščem
zelenica, bo kolesarska steza široka 1,5 m

– obojestranski hodnik za pešce širine 1,6 m
V območju razširjenega dela pokopališča in parkirišča

bo hodnik za pešce širok 2,4 m:
– prehodi za pešce bodo urejeni v območju križišča z

Viško cesto v osi obstoječega vhoda v obstoječe pokopali-
šče Vič in prehodu POT čez cesto Dolomitskega odreda.

Viška cesta
Vključno z rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda

je treba rekonstruirati tudi:
– severni krak Viške ceste
– v območju urejanja VS 3/2 fizično zapreti stari del

Ceste Dolomitskega odreda in jo v zahodnem delu urediti
kot površino za pešce

– južni krak Viške ceste
– parkirišče z vzhodnim priključkom
– servisno pot (23) ob zahodnem robu pokopališča z

obračališčem
– urgentno pot (13) od obračališča do konca južnega

kraka Viške ceste.
Ostali predvideni objekti visokih in nizkih gradenj zno-

traj pokopališča se lahko postopoma dograjujejo.

Javni promet
Za potrebe javnega prometa se uredi postajališče me-

stnega potniškega prometa.
Mirujoči promet
Za obiskovalce in zaposlene bo urejeno parkirišče z

najmanj 80 parkirnimi mesti, od tega bodo za invalide
urejena minimalno 4 parkirna mesta.

Peš promet
Za pešce bo ob Cesti Dolomitskega odreda urejen

obojestranski hodnik za pešce, ki prehaja v območju raz-
širjenega dela pokopališča in parkirišča v pešpot.

Ob predvidenih povezavah znotraj pokopališča bo ob
južnem robu območja urejena povezava med POT na jugo-
zahodu in predvideno pešpotjo na severovzhodu.

Kolesarski promet
Za kolesarje bo ob Cesti Dolomitskega odreda urejena

obojestranska kolesarska steza. Za kolesarje bo v območju
nadkritega vhoda na novi del pokopališča urejena kolesarni-
ca s stojali za kolesa z možnostjo priklenitve koles.

Urgentni promet
Dovoz za urgentna vozila je predviden z zahodne

strani po servisni poti (23), z južne strani, južno od obsto-
ječega pokopališkega zidu po poti-drevored (13) in z
vzhodne strani po južnem kraku Viške ceste-dostavna pot
(1).

Urgentna vozila lahko uporabljajo površine vstopnega
trga (2), poslovilno ploščad (11) in dovoz do te ploščadi z
juga, pohodne površine med grobnimi polji ter vozno povr-
šino ob južnem robu parkirišča z izvozom na Cesto Dolo-
mitskega odreda.

Ker je predviden izvoz oziroma uvoz za urgentna vozi-
la preko objekta 4 – nadkriti vhod, bo minimalna svetla
višina pod nadkritim vhodom 3,5 m.

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
V okviru razširjenega dela pokopališča – nova gro-

bna polja (14, 15), bodo urejena mesta za zbiranje od-
padkov – smetnjaki, voda (19). Zbiranje komunalnih od-
padkov bo z malimi tipskimi smetnjaki in odvoz na mestno
deponijo z manjšimi komunalnimi vozili. Komunalna vozila
bodo uporabljala iste površine kot urgentna vozila, razen
izvoza (uvoza) preko objekta – nadkriti vhod (4) – svetla
višina pod nadkritim vhodom samo 3,5 m. Površine, po
katerih bo potekal promet s komunalnimi in urgentnimi
vozili bodo utrjene za manipulacijo z gasilskimi in komu-
nalnimi vozili.

Za objekte in parcele v območju urejanja VK 3/2, ki
jim bo onemogočen dovoz z izgradnjo povezovalne ceste,
bo urejen dovoz po servisni poti (23), kot je bilo predvide-
no z lokacijskim načrtom za območje urejanja VT 3/1.

Idejna višinska regulacija
Podane višine zunanje ureditve v okviru območja ure-

janja VM 3/1 in dela VS 3/2 so idejne, brez upoštevanja
potrebnih prečnih sklonov na pohodnih in voznih površi-
nah.

V fazi nadaljnje projektne obdelave, jih je možno spre-
minjati, kolikor je to potrebno zaradi boljšega odvodnjava-
nja ali drugih prometno tehničnih razlogov.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO
UREJANJE

13. člen
Komunalno urejanje
Objekti morajo biti priključeni na vse komunalne vode

v območju.
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Primarno in sekundarno omrežje mora potekati po
javnih površinah, v ali ob cestnem telesu tako, da bo nanj
možno neposredno priključevanje posameznih objektov ter
da bo zagotovljeno nemoteno vzdrževanje omrežja in pri-
ključkov.

Gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati
usklajeno. Dopustne so spremembe tras posameznih ko-
munalnih vodov in objektov zaradi ustreznejše oskrbe in
racionalnejše izrabe prostora.

14. člen
Vodovod
Ob izdelavi ureditvenega načrta je treba upoštevati

predhodne pogoje za posamezne posege v prostor ter za
obnovo oziroma gradnjo vodovodov pridobiti programske
rešitve oziroma projektne naloge, ki jih izdela JP Vodo-
vod-Kanalizacija. Pri tem mora biti upoštevano obstoječe
stanje, novo predvideni posegi in nove dejavnosti ter pred-
videni potek in faznost posegov v prostor na posameznih
delih obravnavanega območja VM 3/1 – Pokopališče Vič
in del VS 3/2-1 Vič.

Pokopališče se oskrbuje s pitno vodo prek vodovo-
dnega priključka, ki je priključen na javni vodovod prek
vodovoda PVC ∅160 mm, ki poteka v križišču Ceste Dolo-
mitskega odreda ter Viške ceste. Južno od železniške pro-
ge Ljubljana-Postojna poteka vodovod PVC ∅160 mm.

Za zagotavljanje sanitarne in požarne vode je treba
zgraditi sekundarno vodovodno omrežje od križišča Viške
ceste in Ceste Dolomitskega odreda proti jugu do novih
objektov v sklopu razširitve pokopališča Vič. Namestiti je
treba ustrezno število hidrantov (praviloma nadzemnih).
Oskrba pitne vode na pokopališču se izvede prek interne
instalacije. Vodomerni jašek se izvede na funkcionalnem
zemljišču novo predvidene razširitve pokopališča Vič.

Pred izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije je
treba za gradnjo sekundarnega vodovoda predhodno pri-
dobiti projektno nalogo, ki jo izdela JP Vodovod-Kanaliza-
cija. Trase predvidenega vodovoda so v grafičnih prilo-
gah vrisane informativno.

15. člen
Kanalizacija
Ob izdelavi ureditvenega načrta je treba upoštevati

predhodne pogoje za posamezne posege v prostor ter za
obnovo oziroma gradnjo kanalizacijskega omrežja prido-
biti programske rešitve oziroma projektne naloge, ki jih
izdela JP Vodovod-Kanalizacija. Pri tem mora biti upošte-
vano obstoječe stanje, novo predvideni posegi in nove
dejavnosti ter predvideni potek in faznost posegov v pro-
stor na posameznih delih obravnavanega območja VM
3/1 – Pokopališče Vič in del VS 3/2-1 Vič.

Na obravnavanem ureditvenem območju ne poteka
javno kanalizacijsko omrežje za odvod komunalne odpa-
dne in padavinske odpadne vode. Odpadne in meteorne
vode je treba odvajati v ločenem kanalizacijskem omre-
žju.

Komunalne odpadne vode iz obravnavanega uredi-
tvenega območja bodo speljane do javnega kanala za
odvod komunalne odpadne vode dimenzije DN 400 mm,
ki poteka po Cesti Dolomitskega odreda do črpališča Vič
ter naprej prek zbiralnika A6 do zbiralnika AO, ki odvaja
vodo do CČN Zalog. Za priključitev komunalnih odpadnih
vod je treba zgraditi sekundarni kanal od novo predvide-
nih objektov na območju razširitve pokopališča Vič do
obstoječega kanala DN 400 mm po Cesti Dolomitskega
odreda. Priključevanje novih objektov je možno z direk-

tnim priključkom samo za odtoke iz pritličja in nadstropij.
Odtok iz eventualnih kleti je možen le prek črpališča.

Pred izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije je
treba za gradnjo sekundarnega kanala za komunalno od-
padno vodo predhodno pridobiti projektno nalogo, ki jo
izdela JP Vodovod-Kanalizacija. Trase predvidenega ka-
nala za komunalno odpadno vodo so v grafičnih prilogah
vrisane informativno.

Padavinske odpadne vode bodo speljane do kanala
za odvod padavinske odpadne vode, dimenzije DN 400
mm, ki poteka po Cesti Dolomitskega odreda z izpustom
v potok Gradaščico. Za priključitev padavinskih odpadnih
vod je treba po Cesti Dolomitskega odreda zgraditi se-
kundarni kanal za padavinsko odpadno vodo do obstoje-
čega kanala DN 400 mm po Cesti Dolomitskega odreda.

Pred izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije, je
treba za gradnjo sekundarnega kanala za padavinsko od-
padno vodo predhodno izdelati programsko rešitev oziro-
ma projektno nalogo odvajanja padavinske odpadne vode
s širšega območja severno in južno od Ceste Dolomitske-
ga odreda, ki jo izdela JP Vodovod-Kanalizacija. Trase
predvidenega kanala za padavinsko odpadno vodo so v
grafičnih prilogah vrisane informativno.

Vse padavinske vode s strešin se priključi neposre-
dno na nove padavinske kanale. Vse padavinske vode z
voznih, manipulacijskih in parkirnih površin je treba prek
redno vzdrževanih lovilcev olj priključiti na kanale za pa-
davinsko odpadno vodo. Priključitev se izvede po pogojih
upravljalca kanalizacijskega in cestnega omrežja.

V nadaljnji projektni obdelavi je treba ugotoviti natan-
čne količine zalednih in poplavnih vod ter za njihovo od-
vajanje izvesti eventualno potrebne dodatne kanale ali
odvodne jarke.

16. člen
Elektro-energetsko omrežje
Za potrebe novih programov je treba zgraditi NN omre-

žje v kabelski kanalizaciji od obstoječe transformatorske
postaje na Viški cesti ob Gradaščici do novih objektov.
Priključitev se izvede po pogojih upravljavca elektroener-
getskega omrežja.

17. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Območje je treba priključiti na telefonsko omrežje. Za

potrebe območja urejanja je treba zgraditi novo telefonsko
kabelsko kanalizacijo od Viške ceste do novih objektov. V
kabelski kanalizaciji je treba zagotoviti prostor tudi za CATV
omrežje. Priključitev se izvede po pogojih upravljavca tele-
komunikacijskega omrežja.

18. člen
Plinovodno omrežje
Območje urejanja je treba navezati na predvideni pli-

novod po Cesti Dolomitskega odreda. Od predvidenega
plinovoda se izvede nov plinovod za priključitev novih ob-
jektov in ogrevanje cerkvenega objekta. Priključitev se iz-
vede po pogojih upravljavca plinovodnega omrežja.

19. člen
Javna razsvetljava
Javne površine celotnega območja je treba ustrezno

osvetliti. Napajanje načrtovane razsvetljave bo izvedeno iz
novega prižigališča, ki naj bo locirano znotraj območja
urejanja in navezano na obstoječi sistem javne razsvetlja-
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ve. Svetlobna telesa morajo biti tipska in locirana tako, da
bodo optimalno osvetljevala javne in poljavne površine.
Osvetlitev pokopališča se izvede prek interne instalacije.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

20. člen
Vsi posegi v prostoru ne smejo povzročati večjih mo-

tenj, kot je s predpisi dovoljeno.

Varovanje zraka
Objekti morajo biti ogrevani na plin.

Varovanje talne vode
Pred nadaljnjo projektno obdelavo je treba izdelati

hidrogeološke in geološke raziskave tal ter predvideti ukre-
pe za znižanje talne vode na dopustni nivo v območjih za
klasične oziroma talne žarne pokope. Raziskave in ukrepi
zajemajo tudi območje obstoječega pokopališča.

Varovanje pred poplavnimi vodami
Poplavne vode Malega Grabna bi se ob visokih vodah

pretakale ob železniškem nasipu in se stekale proti premo-
stitvi mestne Gradaščice. Ob razširitvi pokopališča je treba
ohraniti prostor med pokopališčem in železniškim nasi-
pom. Ta pas, ki je v bistvu razbremenilnik za poplavne
vode, naj bo širok vsaj 10 m. Z območja razbremenilnika je
treba odstraniti vse ovire, sicer bodo toliko bolj ogrožene
urbane površine ob Cesti Dolomitskega odreda.

Zbiranje in odvoz odpadkov
Zbiranje odpadkov in odvoz na komunalno odlagali-

šče opravlja z lastnimi vozili upravljalec pokopališča. Na
obstoječem pokopališču so ohranjena obstoječa zbirna
mesta in predvidena je kasnejša ureditev dodatnega me-
sta. Na razširjenem delu so zbirna mesta predvidena v
sklopu sanitarnih vozlišč v grobnih poljih.

Zaščita pred prekomernim hrupom
Pokopališče se nahaja v območju vpliva občasnega

hrupa železnice in manjšega vpliva hrupa obstoječe in pred-
videne ceste. Robne površine pokopališča se pred hru-
pom ščitijo s pokopališkim zidom, ki je v poteku ob železni-
ci urejen kot kolumbarij. Prostori pokopališkega objekta in
poslovitvena površina se z arhitekturno zasnovo in razpore-
ditvijo ščitijo pred vplivom prekomernega hrupa. Hrup, ki
nastaja pri pokopavanju in hrup na parkirišču ne bo nega-
tivno vplival na obstoječi nivo hrupa.

VIII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE

21. člen
Cerkev Sv. Simona in Jude je evidentiran spomeniško

varovan objekt. Za njegovo urejanje veljajo pogoji Ljubljan-
skega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine.

IX. ETAPNOST GRADNJE

22. člen
Predvidena je postopnost urejanja. Območje je raz-

deljeno v dve fazi z možnostjo izgradnje v več etapah.

V vsaki etapi izgradnje mora biti pokopališki del ogra-
jen, omogočene morajo biti vse funkcije delovanja v obmo-
čju pokopališča. Sprevodi morajo v vseh fazah ali etapah
potekati po notranjih površinah pokopališča.

I. faza obsega:
– funkcionalna enota A z dvemi grobnimi polji za kla-

sične grobove
– del funkcionalne enote B z enim grobnim poljem za

žarne grobove
– del funkcionalne enote C z žarnimi nišami v poko-

pališkem zidu
– funkcionalna enota E z objekti in površinami poslo-

vitvenega območja, pokopališki objekt se dograjuje v več
etapah

– funkcionalna enota F s parkiriščem
– rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda v nave-

denem obsegu z obema krakoma Viške ceste
– pripadajoče robne površine s servisno potjo ob za-

hodnem robu pokopališča, urgentno potjo ob južni stranici
obstoječega pokopališča in pešpotjo od parkirišča do sta-
rega vhoda.

II. faza obsega:
– del funkcionalne enote B z dvemi grobnimi polji za

žarne grobove
– del funkcionalne enote C z žarnimi nišami v poko-

pališkem zidu
– funkcionalna enota D s parkovno ureditvijo
– pripadajoče robne površine.

23. člen
Do ureditve za pokopališko dejavnost ostanejo zemlji-

šča II. faze izgradnje v kmetijski rabi.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

24. člen
Investitorji in izvajalci so pri projektiranju, gradnji in

urejanju dolžni upoštevati veljavno zakonodajo o pogrebni
in pokopališki dejavnosti.

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati do-

ločbe odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za
plansko celoto V3 Vič (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in
Uradni list RS, št. 40/92, 49/96, 63/99, 98/99), ki
veljajo za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič, in
določbe odloka o zazidalnem načrtu za del območja ureja-
nja VS 3/2-1 Vič (Uradni list SRS, št. 20/89), ki se nana-
šajo na parcele št. 1553/1, 1550/1, 1549/1, 1547/1
k.o. Vič.

26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3862-5/00-8
Ljubljana, dne 18. marca 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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RAZKRIŽJE

2018. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor na območju Občine Razkrižje

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za
objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kar se lahko šteje za po-
možne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi
14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99
in 2/01) je Občinski svet občine Razkrižje na 22. seji dne
25. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov

v prostor na območju Občine Razkrižje

I. SPLOŠNO

1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja veli-

kost in način gradnje pomožnih objektov ter posegi v prostor
in dela, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje ter zado-
stuje odločba o dovolitvi priglašenih del.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR

2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor ter dela iz

1. člena tega odloka štejejo:
1. vzdrževalna dela in adaptacije obstoječih objektov,

naprav, napeljav in opreme ter njihovih delov, s katerimi se
bistveno ne spreminjajo zunanjost, velikost, zmogljivost in
njihov namen ter gradnja terciarnih komunalnih in infras-
trukturnih objektov in naprav za potrebe posameznega že
obstoječega stanovanjskega in gospodarskega objekta,
vse v skladu s pogoji upravljalcev posameznih infrastruktur-
nih objektov in naprav ter v skladu z omejitvami po tem
odloku;

2. odstranitev manj zahtevnih objektov, če s tem niso
ogroženi sosednji objekti;

3. lesene in zidane pritlične drvarnice, lesene vrtne
ute, v brežino ali v teren vkopane kleti (lahko zidane, vendar
zasute v celoti vsaj s treh strani), garaže za osebna vozila, če
ne presegajo bruto gradbene površine 30 m2 in so postav-
ljene v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;

4. leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali,
svinjaki, hlevi za drobnico, zbiralnice za mleko, pesjaki,
če ne presegajo bruto gradbene površine 15 m2 in so
postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih
objektov;

5. tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto gradbene
površine 40 m2, montažni plastenjaki za vzgojo vrtnin in
cvetja pa do skupne velikosti 300 m2;

6. zunanji bazeni za individualno uporabo v sklopu
funkcionalnih površin že obstoječih objektov z vkopom v
teren do 1,5 m in do bruto gradbene površine 30 m2, ribnik
oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcionalnih
površin že obstoječih objektov do bruto gradbene površine
30 m2, če voda ni odvzeta iz vodotoka in zbiralniki za pitno
vodo, kapnico ter požarne jame na podlagi soglasja gasil-
skega društva;

7. v skladu s prostorskim planom Občine Razkrižje in
prostorskim izvedbenim aktom, ribniki do bruto gradbene
površine 100 m2.

8. stolpni ali koritasti silosi za shranjevanje krme, pše-
nice, do skupne prostornine 100 m3 v sklopu obstoječega
kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že
obstoječih gospodarskih poslopjih;

9. leseni skednji, kašče, lope za shrambo sena, krme,
stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino (vse
brez bivalnih prostorov) do bruto gradbene površine 40 m2,
če so namenjeni kmetijstvu – tudi izven ureditvenih območij
naselij za potrebe kmetijstva;

10. garaže za kmetijsko mehanizacijo in drugi zidani
oziroma leseni objekti na pasovnih temeljih za potrebe kmeč-
kega gospodarstva do bruto gradbene površine 40 m2 s
tem, da je maksimalna dovoljena širina objekta 5 m;

11. gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih go-
spodarstev v neprepustni izvedbi do velikosti 50 m3 na fun-
kcionalnem zemljišču že obstoječih gospodarskih objektov
– hlevov, če niso locirane v neposredni bližini stanovanjskih
objektov;

12. čebelnjaki na točkovnih temeljih (lesen, nepodkle-
ten) z manj kot 20 panji, če v skupni tlorisni površini ne
presega 20 m2 in 3,20 m višine prednje kapne lege nad
nivojem tal objekta in ob predhodnem mnenju čebelarske
družine pripadajočega pašnega katastra – tudi izven uredi-
tvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;

13. postavitev medposestnih, vrtnih, dvoriščnih ograj
do višine 2 m pod pogojem, da niso grajene iz odpadnih
materialov; v posebnih primerih se dovoli tudi postavitev
višjih ograj (zaščita pred divjadjo, obore, zaščita pred neza-
želenimi vplivi v okolje ipd.). Ograje izven naselij so lahko
višje, če so zgrajene iz žične mreže ali podobnih materialov.
Odmiki ograj od javnih cest morajo biti v skladu s predpisi o
javnih cestah;

14. oporni zidovi terena do višine 1,50 m, izjemoma
tudi do 2 m, če je podan ustrezen statični izračun, z obvez-
nim odmikom od javnih prometnic v skladu s pogoji, ki jih
določajo predpisi o javnih cestah;

15. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami in
dostopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za po-
trebe parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktor-
jev s priključki, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic, ve-
trolovi in zunanje stopnice pri individualnih stanovanjskih
hišah in gospodarskih poslopjih, če ne presegajo bruto
gradbene površine 40 m2 in so postavljeni v sklopu funkcio-
nalnih površin že obstoječih objektov; če je objekt name-
njen parkiranju, je potrebno ustrezno izvesti tlake;

16. namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic, sa-
telitskih anten, markiz, senčnikov, strešnih oken, gradnja
dimnikov do višine 15 m, vse pri obstoječih objektih;

17. postavitev zimskih vrtov ob že obstoječih objektih,
če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2;

18. zasteklitev balkonov in teras pri obstoječih objek-
tih; za večstanovanjske objekte in bloke je zahtevano enot-
no oblikovanje za celotno zgradbo;

19. tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred sta-
novanjskimi in drugimi objekti, če ni potrebna dodatna ko-
munalna ureditev;

20. ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (sto-
jala za kolesa z nadstrešnico);

21. postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, kori-
ta za rože in grmovnice), dopolnilna oprema parkov ter ob-
jektov in naprav za rekreacijo, otroških igrišč ter ureditev
otroških igrišč s površino do 400 m2;

22. začasna postavite pokritih razstavnih prostorov
in ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene
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površine 40 m2, objekti namenjeni turistični in sezonski
prodaji do bruto površine 15 m2 ter postavitev odrov,
nadstrešnic, šotorov ipd. za potrebe raznih prireditev,
sejmov ipd.;

23. reklamni, obvestilni in podobni panoji, naprave, ki
niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove,
ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji,
ki so v skladu z odlokom o postavljanju in upravljanju objek-
tov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine
Razkrižje in skladno s soglasjem lastnika zemljišča ali objek-
ta do maksimalne velikosti 10 m2;

24. montažne nadstrešnice na že obstoječih avtobu-
snih postajališčih;

25. verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do sku-
pne tlorisne površine 6 m2 in višine 4,50 m, spominske
plošče, doprsni kipi, umetniška dela, spominska obeležja,
vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča; verska obeležja
so omejena zgolj na območja ali za potrebe obstoječih po-
kopališč ter v sklopu že obstoječih sakralnih objektov;

26. vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije
na javnih cestah v upravljanju Občine Razkrižje v skladu s
predpisi o javnih cestah ter vzdrževalna in obnovitvena dela
ter modernizacije na nekategoriziranih cestah in poteh v
skladu s pogoji, ki jih določi njen lastnik ali od njega poobla-
ščeni upravljalec;

27. vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob so-
glasju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka, nasipavanje
terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela,
skladno s soglasjem lastnika zemljišča in neposrednih sose-
dov mejašev;

28. drenaže na posameznih zemljiščih do površine
1 ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča, nemo-
teče za sosednja zemljišča;

29. posegi v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir
za ljudi z omejeno možnostjo gibanja – gradnjo klančin,
ureditev prostora za dvigalo v obstoječih objektih ali ob njih;

30. tipski mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do
prostornine 5 m3 na funkcionalnem zemljišču objektov in
izvedba priključka plinovodnega omrežja s priključno močjo
do 50 KW od glavnega distribucijskega omrežja do posa-
meznega porabnika in notranja preureditev kotlovnic za pri-
ključno moč do 50 KW; vse za potrebe občanov in njihovih
družin (izključno za individualne stanovanjske objekte) s tem,
da investitor k priglasitvi predloži tudi:

– tehnično dokumentacijo za gradnjo plinskih priključ-
kov in za notranjo izvedbo plinske inštalacije s priključitvijo
plinskih trošil oziroma za notranjo preureditev kotlovnice, ki
jo izdela projektantska organizacija ali distributer plina, ki
ima na območju Občine Razkrižje koncesijo za izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom;

– soglasje koncesionarja k tehnični dokumentaciji, ka-
tere ne izdela koncesionar;

– soglasje dimnikarske službe;
31. priključki na objekte in omrežja javne infrastruktu-

re, od glavnega voda oziroma objekta, do največ desetih
porabnikov ter izgradnja interne kanalizacije in kanaliziranje
obcestnih jarkov.

III. POGOJI IN OMEJITVE

3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati

naslednje pogoje:
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je

določena v prostorskih izvedbenih aktih, razen, če s tem
odlokom ni drugače določeno,

– posegi morajo biti skladni z drugimi splošnimi akti
občine,

– zaradi postavitve objektov ne smejo biti prizadete
pravice in interesi drugih oseb,

– zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom
okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarski-
mi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z
varovanjem naravne in kulturne dediščine.

4. člen
Splošne omejitve pri postavitvi pomožnih objektov:
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani

pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni komu-

nalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in napra-
ve,

– z odstranitvijo objektov mora biti možna vzpostavitev
zemljišča v prvotno stanje.

5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko samo enoetažni,
– oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoje-

čim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v
okolje, isto velja za obnovo že obstoječih objektov,

– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen kra-
jinskim in oblikovnim značilnostim območja,

– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni
streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in
barva kritine,

– pomožni objekti (samostojni ali kot prizidki) se mora-
jo glede na njihovo funkcijo locirati praviloma tako, da so
umaknjeni pogledu s cestne strani (v notranjost parcele
oziroma zemljišča), le izjemoma glede na namen pa na
obcestno (ulično) stran, vendar za “gradbeno” linijo in z
ustrezno zasaditvijo oziroma markacijo,

– tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj
enotni in iz naravnih materialov,

– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo pregle-
dnost križišč ali cest,

– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih
upravljalca posameznega komunalnega voda,

– odmiki od medposetne meje morajo biti vsaj 1 m,
oziroma so lahko manjši skladno s soglasjem lastnika so-
sednjega zemljišča,

– predpisani odmiki ne veljajo za objekte iz 11., 12. in
20. točke 2. člena tega odloka ter za podzemne komunalne
objekte in druge talne infrastrukturne objekte,

– odmik za objekte iz 20. točke 2. člena tega odloka je
minimalno 0,5 m od medposestne meje; s soglasjem lastni-
ka sosednjega zemljišča je lahko ta odmik tudi manjši,

– objekti iz 11. in 12. točke 2. člena tega odloka so
lahko postavljeni brez soglasja lastnika sosednjega zemlji-
šča do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosed-
njega zemljišča, na parcelno mejo pa s soglasjem lastnika
sosednjega zemljišča.

6. člen
Posebne omejitve:
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov

(2 ali več pomožnih objektov), ki so kakorkoli povezani v
celoto, ne sme presegati 50 m2,

– vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na
območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,

– za vse posege v večstanovanjskih objektih je zahte-
vano enotno oblikovanje in izbira materialov,
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– za posege, ki bodo izvedeni na območjih in na objek-
tih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski,
naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrez-
no soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine.

IV. PRIGLASITEV DEL

7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z

določili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-ta prigla-
siti.

Odločbo o dovolitvi priglašenih del skladno s tem odlo-
kom izda pristojni upravni organ in pošlje izdano odločbo v
vednost Občini Razkrižje.

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

8. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka

vršijo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor pristojne inšpekcijske službe.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

9. člen
Za kršitve določb tega odloka se uporabljajo kazenske

določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor.

VII. KONČNI DOLOČBI

10. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost odloka o

pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor za
potrebe občanov na območju Občine Ljutomer (Uradni list
RS, št. 62/96), ki je doslej veljal na območju Občine Raz-
križje.

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01/02-10
Razkrižje, dne 30. aprila 2002.

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l. r.

TIŠINA

2019. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Tišina za leto 2001

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01) določb
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
56/98) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št.

23/99, 47/01) je Občinski svet občine Tišina na 35. seji
dne 26. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za

leto 2001

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proraču-

na Občine Tišina za leto 2001.

2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in

drugi izdatki Občine Tišina po zaključnem računu za leto
2001 znašajo:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Skupaj prihodki 385,754.965
II. Skupaj odhodki 371,966.758
III. Proračunski presežek oziroma

primanjkljaj (I-II) 13,788.207

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 3,251.550
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

Kapitalskih deležev (IV.-V.) 3,251.550
VII. Skupni presežek oziroma primanjkljaj

(I+IV)-(II+V) 17,039.758

C) Račun financiranja
VIII.Zadolževanje –
IX. Odplačilo dolga –
X. Neto zadolževanje (VIII-IX) –
XI. Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev

na računih 17,039.758

Zaključni račun Občine Tišina vsebuje tudi izvirne
prihodke in odhodke Krajevne skupnosti Gederovci in
Krajevne skupnosti Tišina za leto 2001. Izvirni prihodki in
odhodki krajevnih skupnosti znašajo v zaključnem računu
občine 5,166.749,82 SIT.

Presežek prejemkov nad izdatki po zaključnem raču-
nu za leto 2001 se prenese v splošni sklad Občine Tiši-
na.

3. člen
Sestavni del tega odloka so: analitični pregled bilan-

ce prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb, računa financiranja in bilanca stanja, ter posebni
del zaključnega računa proračuna s prikazom realizacije
finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 032-3/02
Tišina, dne 29. aprila 2002.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.
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2020. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine
Tišina

Na podlagi 30. člena statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99 in 47/01) in 5. člena uredbe o poslovanju
organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list
RS, št. 91/01) je župan sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem naslovu Občine Tišina

1. člen
S tem sklepom se določi uradni elektronski naslov

Občine Tišina.
Uradni elektronski naslov Občine Tišina se glasi: obci-

na@tisina.si.
Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov se redno

pregledujejo in sprejemajo v tajništvu Občine Tišina.

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 03101-6/02
Tišina, dne 30. aprila 2002.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.

2021. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na
35. redni seji dne 26. 4. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I
Ukine se status javnega dobra na naslednjih zemljiščih:
zemljiškoknjižni vložek št. 94 k.o. Borejci – ceste in

pota
zemljiškoknjižni vložek št. 95 k.o. Borejci – vodovje
zemljiškoknjižni vložek št. 73 k.o. Gederovci – regio-

nalne ceste
zemljiškoknjižni vložek št. 74 k.o. Gederovci – poti
zemljiškoknjižni vložek št. 11 k.o. Krajna – občinske

ceste in poti
zemljiškoknjižni vložek št. 17 k.o. Krajna – vodovje
zemljiškoknjižni vložek št. 86 k.o. Murski Petrovci –

regionalne ceste
zemljiškoknjižni vložek št. 174 k.o. Petanjci – vodovje
zemljiškoknjižni vložek št. 90 k.o. Rankovci – regional-

ne ceste
zemljiškoknjižni vložek št. 46 k.o. Rankovci – občin-

ske ceste in poti
zemljiškoknjižni vložek št. 77 k.o. Sodišinci – regional-

ne ceste
zemljiškoknjižni vložek št. 75 k.o. Sodišinci – občin-

ske ceste in poti

zemljiškoknjižni vložek št. 148 k.o. Tišina – regionalne
ceste

zemljiškoknjižni vložek št. 147 k.o. Tišina – ceste in
poti

zemljiškoknjižni vložek št. 159 k.o. Vanča vas – ceste
in poti.

II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti

značaj javnega dobra in postanejo last Občine Tišina.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-4/02
Tišina, dne 30. aprila 2002.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.

ZAVRČ

2022. Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Cirkulane – Zavrč

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96, 23/96 – popr. in 64/01), na podlagi 16. člena
statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) in na
podlagi 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št.
64/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 24. seji dne
21. 2. 2002 in Občinski svet občine Zavrč na seji dne 1. 3.
2002 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Cirkulane – Zavrč

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom Občina Gorišnica in Občina Zavrč (v

nadaljnjem besedilu: ustanovitelja) ustanavljata na področju
vzgoje in izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod
Osnovne šole Cirkulane- Zavrč (v nadaljevanju: zavod).

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Cirkulane -

Zavrč p.o.
Sedež zavoda je: Cirkulane 57, 2282 Cirkulane
V sestavo zavoda sodi:
– osnovna šola Cirkulane,



Stran 4186 / Št. 42 / 15. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije

– organizacijska enota vrtec Cirkulane,
– osnovna šola Zavrč,
– organizacijska enota vrtec Zavrč.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanovitelje-

ma predlaga razdružitev na dva samostojna zavoda Osnovne
šole Cirkulane in Osnovne šole Zavrč, če bi bile za to poda-
ne zakonske osnove oziroma, če bi bili za to podani zakon-
ski predlogi.

3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki

so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in

odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem,
s katerim razpolaga.

4. člen
Zavod bo vpisan v sodni register pri pristojnem sodi-

šču.

5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera

35 mm, v katerem je v sredini grb Republike Slovenije, na
zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Cirkulane-
Zavrč, p.o. in pod grbom Občini Gorišnica in Zavrč.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, pre-
mera 20 mm, z isto vsebino kot pečat premera 35 mm.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja in izdaja organom, organizacijam, ob-
čanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije.

7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način

varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zasto-

pa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov

pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje poobla-
sti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec za-
voda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poobla-

ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.

V odnosih z Banko in Agencijo RS za plačilni promet
podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z de-
poniranimi podpisi pri Agenciji za plačilni promet, ki jih dolo-
či ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poo-
blaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navede-
ni v tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb

10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgo-

ji in izobraževanju otrok na območju Občine Gorišnica, in
sicer za naselja: Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča,
Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž, Pohorje,
Pristava, Slatina, Veliki Vrh in na območju Občine Zavrč za
naselja: Zavrč, Goričak, Drenovec, Turški vrh, Korenjak,
Hrastovec, Gorenjski vrh, Pestike in Belski vrh.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA

11. člen
Dejavnosti zavoda po standardu klasifikacije dejavnosti

so:
– M/80.101 dejavnosti vrtcev in predšolsko izobraže-

vanje,
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 izobraževanje odraslih,
– O/92.511 dejavnost knjižnic,
– O/92.61 obratovanje športnih objektov,
– O/70.20 oddajanje lastnih nepremičnin,
– H/55.51 storitve menz.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izva-

janje je v javnem interesu.

12. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki

je sprejet na način in po postopku določenem z zakonom.

13. člen
Zavod izvaja program devetrazredne osnovne šole in

opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razre-
da osnovne šole. Zavod izdaja spričevala o uspehu in izo-
brazbi, ki štejejo kot javne listine. Zavod ne sme začeti
opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravlja-
nje dejavnosti, dokler ustanovitelja s tem ne soglašata in
dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni
pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične
opremljenosti in varstva pri delu ter drugimi predpisanimi
pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se upo-
rabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge javne

posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisano v sodni register.

IV. ORGANI ZAVODA

15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
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– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje dolo-
či s pravili.

1. Svet zavoda

16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje trinajst članov, ki jih sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja, in sicer:
dva predstavnika iz Občine Gorišnica
dva predstavnika iz Občine Zavrč
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– štirje predstavniki staršev, in sicer:
dva predstavnika iz Občine Gorišnica
dva predstavnika iz Občine Zavrč.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci izmed stro-

kovnih, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Pred-
stavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda, neposredno na
tajnih volitvah po postopku in načinu, ki ga določajo zakon in
pravila zavoda.

Predstavnike ustanovitelja imenujeta Občinski svet ob-
čine Gorišnica in Občinski svet občine Zavrč.

Predstavnike staršev izvolijo starši izmed članov sveta
staršev.

Člani sveta izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo pred-
sednika in namestnika predsednika. Svet veljavno odloča na
sejah z večino glasov svojih članov. Mandat članov traja štiri
leta.

Za člane sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le
dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-
zan s statusom njihovih otrok v zavodu.

17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja s soglasjem ministra,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-

mov,
– obravnava poročilo o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izo-

braževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih

določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične obračune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– razpisuje delovno mesto ravnatelja zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča o soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v

skupnost zavodov za opravljanje skupnih, administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda

18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v

svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo.

Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,

ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana,
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilna komisija
se imenuje za dobo štirih let.

19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda

imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan, morajo biti pisni, s podpi-
si vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h
kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. Kandidati za pred-
stavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volil-
no pravico.

20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve mo-

rajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glaso-
vanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce zago-
tovi možnost predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli (izmed
kandidatov strokovnih, upravno-administrativnih in tehničnih de-
lavcev). Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volilca sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot jih je
potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih udeležita več kot polovica
delavcev sveta zavoda z aktivno volilno pravico.

21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,

kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda (izmed strokov-
nih, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev), ki so
dobili največje število glasov.

Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je
izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi v
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu

zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindi-
kata,če gre za člana, ki ga je kandidiral sindikat.
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Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formulo
pravilnosti zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahtev za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev, ki imajo aktivno
volilno pravico, v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet

zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelo-
vanje delavcev pri upravljanju zavoda, uporabljajo v zade-
vah, ki jih ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelova-
nje delavcev v upravljanju podjetij.

2. Ravnatelj

24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-

telj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
zavoda. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– pripravlja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev ter varovancev in drugih programih usposabljanja,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo in pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,

spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne in strokovne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pra-

vic otrok in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo or-

ganizacijske enote,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno

službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.

25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan kdo ima najmanj viso-

košolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo

ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Za ravnatelja je lahko imenovani tudi kandidat, ki nima
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v
enem letu po začetku mandata.

Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v navede-
nem roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po
zakonu.

Ravnatelja imenuje ali razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrstvom za šolstvo, znanost in šport.

Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo

ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega ali vzgojiteljskega
zbora in mnenje ustanoviteljev.

Mnenje ni potrebno, če se ravnatelja razreši na njegov
predlog.

Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno.

Če učiteljski in vzgojiteljski zbor ali ustanovitelja ne
podata mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bilo zanj
zaprošeno, lahko svet zavoda imenuje oziroma razreši rav-
natelja brez tega mnenja.

26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če

nihče od prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delav-
cev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto. Če v 60 dneh po prenehanju mandata
ravnatelja svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca
dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v
naslednjih 8 dneh minister.

Pomočnik ravnatelja

27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja. Za pomočnika ravna-

telja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja,
razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši,

seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravna-
telj seznaniti z razlogi za razrešitev tudi učiteljski zbor.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

3. Strokovni organi

28. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski

zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

29. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni de-

lavci zavoda.
Vzgojiteljski in učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, poveza-

nih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-

mov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobra-

ževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in

pomočnika ravnatelja,
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– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

30. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki

opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddel-
ku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-

delku,
– oblikuje program dela, z nadarjenimi učenci in tisti-

mi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,

analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševa-
nje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, so-
deluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih
ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen
Strokovne aktive šole sestavljajo učitelji istega predme-

ta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta ozi-

roma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenje-
vanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe star-
šev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, dolo-
čene z letnim delovnim načrtom.

Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomoč-
niki vzgojiteljev. Obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojitelj-
skemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obrav-
navajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne nalo-
ge, določene v letnem načrtu.

4. Svet staršev

32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v

zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem

vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga soglasje k predlogu ravnatelja o nadstan-

dardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in

o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja, o vzgojno-izobraže-

valni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobra-

ževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

33. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi sve-

tovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z
učitelji in vodstvom pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji
razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega
dela in poklicnem svetovanju.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna slu-
žba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

34. člen
Zavod ima knjižnico. Knjižnica izbira knjižnično gradi-

vo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter
opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavina
vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu. Zavod ustanovi uč-
beniški sklad, čigar opravljanje določi minister. Za učence,
ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za
izposojo učbenikov in učbeniškega sklada, zagotovi sred-
stva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

35. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavo-

du opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi
strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokov-
nih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nada-
ljevanju: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in dru-
go strokovno delo v skladu z zakonom in pravnoveljavnimi
programi tako, da zagotavlja objektivnost, kritičnost in plu-
ralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in
drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z
zakonom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na sloven-
skih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika pre-
verja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v pri-
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega stro-
kovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.

36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in

uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uskladi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja v svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.

Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normati-
vov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo, na
območju katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministrstva.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA

37. člen
Ustanovitelja in država zagotavljata pogoje za delo za-

voda, s tem da Občina Gorišnica zagotavlja pogoje za delo
za osnovno šolo in organizacijsko enoto vrtec v Cirkulanah
in Občina Zavrč za osnovno šolo in organizacijsko enoto
vrtec v Zavrču.
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Zavod mora voditi ločeno za vsako enoto posebej
splošne in fiksne stroške in stroške za tekoče vzdrževanje.

Ustanovitelja zagotavljata zavodu sredstva in premože-
nje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremičnine premoženja ali le-to obremeniti s stvarmi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljev.

Za gospodarjenje z nepremičninami se lahko v obči-
nah ustanovi premoženjski sklad, ki posluje v skladu z
zakonom.

38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,

sredstev ustanoviteljev, prispevkov učencev, sredstev od
prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov spon-
zorjev ter iz drugih virov.

Javni zavodi, ki izvajajo javnopravne programe, po
katerih se pridobiva javnoveljavna izobrazba, se ne smejo
financirati iz sredstev političnih strank.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporabljajo za plačila
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih de-
javnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter nor-
mative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavo-
da, krijeta ustanovitelja oziroma država.

39. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-

stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se fi-
nancirajo dejavnosti, ki niso sestavine izobraževalnega ali
drugih programov usposabljanja oziroma se ne financirajo
iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za
zviševanje standarda pouka in drugih vsebin dejavnosti
zavoda.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pri-
spevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.

Upravni odbor imenuje svet staršev.
Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA

40. člen
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda ome-

jeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja
zavod.

VIII. NADZOR

41. člen
Nadzor nad izvajanjem zakona, drugih predpisov in

aktov, ki urejajo organizacije, financiranje, namensko pora-

bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institu-
cije družbenega razvoja, določene z zakonom.

42. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko

sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljev

nadzirata ustanovitelja ali upravni odbor sklada, če je usta-
novljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepre-
mičnine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

43. člen
Zavod lahko o zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v

drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.

Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi

ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena

ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

44. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravna-

telj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

se določi s pravili.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnov-
ne šole Cirkulane, ki ga je sprejel Občinski svet občine
Gorišnica na seji dne 6. 3. 1997, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 21/97.

46. člen
Ravnatelju preneha mandat z iztekom dobe, za katero

je imenovan.
Po izteku mandata ravnatelja se opravi razpis prostega

delovnega mesta na način in po postopku, določenim s tem
odlokom.

Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega
odloka je lahko ponovno imenovan za ravnatelja ravnatelj, ki
je imel na dan 18. 8. 2001 višješolsko izobrazbo, ki si jo je
pridobil po programih, sprejetih pred uveljavitvijo zakona o
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95, 18/98,
35/98 in 99/99) in ima 25 let delovne dobe ter je opravljal
funkcijo ravnatelja najmanj dva mandata.

Ravnatelj, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev in je
bil do 18. 8. 2001 imenovan za ravnatelja v skladu s 144.
členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja, je lahko ponovno imenovan za ravnatelja do 1. 9. 2003.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je lahko za ravnatelja
imenovan tudi sedanji vršilec dolžnosti ravnatelja, ki je začel
opravljati funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja po 1. 9. leta
2000.

Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu z drugim in
tretjim odstavkom tega člena, si mora pridobiti predpisano
izobrazbo in naziv najkasneje do 1. septembra 2005 oziro-
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ma mora najkasneje v enem letu po začetku mandata opravi-
ti ravnateljski izpit.

Ravnatelju, ki obveznosti iz prejšnjega člena ne opravi
v predpisanem roku, preneha mandat na podlagi samega
zakona.

47. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom.

48. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprej-

meta občinska sveta občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji
dan po objavi.

Št. 002-03-96/2002
Gorišnica, dne 21. februarja 2002.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

Št. 032-01-1/2002
Zavrč, dne 1. marca 2002.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.
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VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja ureja-
nja VS 3/2-1 – Vič 4176
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DELOVNA RAZMERJA
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR)

z uvodnimi pojasnili Nataše Belopavlovič
Po sedmih letih priprav in usklajevanj med socialnimi partnerji je državni zbor 24. aprila 2002
sprejel zakon o delovnih razmerjih. Soavtorica zakonskega besedila je tudi državna sekretarka na
ministrstvu za delo Nataša Belopavlovič. V uvodnih pojasnilih podrobno razlaga vsebino zakona in
posebej opozarja na novosti na področju nove slovenske delovnopravne zakonodaje.

Po načelu vse o delovnih razmerjih v knjigi objavljamo tudi:

• Pogodbo o delu iz Obligacijskega zakonika

• Zakon o zaposlovanju in delu tujcev

• Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (poglavji o zavarovanju za
primer brezposelnosti in aktivni politiki zaposlovanja)

Cena: broširane izdaje 3906 SIT z DDV 10583
vezane izdaje 4774 SIT z DDV 10584

Izide 27. maja 2002

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18
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Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj
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