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Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca
2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Obrtnega zakona,
ki obsega:
– Obrtni zakon – ObrZ (Uradni list RS, št. 50/94 z dne
12. 8. 1994),
– Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
– ZPDZC (Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000),
– Zakon o dopolnitvah Obrtnega zakona – ObrZ-A
(Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000),
– Zakon o spremembi in dopolnitvah Obrtnega zakona
– ObrZ-B (Uradni list RS, št. 42/02 z dne 15. 5. 2002) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona – ObrZ-C (Uradni list RS, št. 18/04 z dne 27. 2. 2004).
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OBRTNI ZAKON
uradno prečiščeno besedilo
(ObrZ-UPB1)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Zakon določa kaj je obrtna dejavnost, pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti, obrti podobne dejavnosti, dejavnost
domače in umetnostne obrti, organiziranje obrtnega zborničnega sistema in osnove izobraževanja kadrov za potrebe
opravljanja dejavnosti po tem zakonu.
2. člen
(1) Obrtna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se
opravlja v skladu s 5. členom tega zakona in za opravljanje
katere je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost.
(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi obrtne
dejavnosti in mojstrske nazive.

Cena 1540 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XIV

3. člen
(1) Obrti podobna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki
se opravlja v skladu s 5. členom tega zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo iz drugega
odstavka prejšnjega člena določi obrti podobne dejavnosti.
Predlog seznama obrti podobnih dejavnosti pripravi ministrstvo, pristojno za obrt, v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije
in Gospodarsko zbornico Slovenije.
4. člen
(1) Dejavnost domače in umetnostne obrti po tem zakonu je dejavnost, za katero je značilen enostaven način
dela s pretežnim ročnim delom in umetniško in oblikovalsko
ustvarjanje.
(2) Za dejavnosti domače in umetnostne obrti veljajo
posebni pogoji iz tega zakona.
5. člen
(1) Obrtna dejavnost je tista dejavnost, za katero veljajo
naslednje značilnosti:
– da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost na
podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le
v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,
– da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave,
ki so primerne za opravljanje dejavnosti po predhodni alinei
in da nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega
delovnega procesa,
– da se opravlja trajno.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, ne šteje
za obrtno dejavnost tista dejavnost, ki se opravlja v majhnem
obsegu, kot dopolnitev ostalim dejavnostim gospodarskega
subjekta.
(3) Obrti podobna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki
je tradicionalno povezana z obrtjo in jo kot glavno dejavnost
trajno opravljajo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki spadajo med majhne družbe, po določbah
zakona, ki ureja gospodarske družbe, razen dejavnosti trgovine, finančnega posredništva, poslovanja z nepremičninami,
svetovalne dejavnosti (pravno, davčno, podjetniško in tehniško svetovanje ter projektiranje), zdravstva in socialnega
varstva ter dejavnosti prometa in zvez.
(4) Pri določenih storitvenih dejavnostih se lahko osebam, katerim se opravi storitev zaradi zaokrožitve oziroma
dopolnitve celovitosti dejavnosti, opravi prodaja na drobno
določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh
storitev. Opravljanje prodaje teh izdelkov mora biti vpisano v
obrtno dovoljenje.
(5) Storitvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka določi
Vlada Republike Slovenije z uredbo iz drugega odstavka
2. člena tega zakona.
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(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena se gostinska
dejavnost opravlja kot obrti podobna dejavnost le, če jo
opravlja gostinec kot samostojni podjetnik posameznik v gostinskem obratu penzion, restavracija, gostilna, slaščičarna,
kavarna in okrepčevalnica.
(7) Ne glede na tretji odstavek tega člena se opravljanje prevozniške dejavnosti v cestnem prometu šteje kot obrti
podobna dejavnost le, če jo opravlja prevoznik kot fizična
oseba na podlagi pridobljene licence kot samostojni podjetnik
posameznik.
6. člen
(1) Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetnostne obrti se pridobi na podlagi
obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.
(2) Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.
(3) Pravico do opravljanja obrti podobne dejavnosti se
pridobi z vpisom v obrtni register. Obrtna zbornica Slovenije
opravi vpis v obrtni register po uradni dolžnosti, potem ko
prejme obvestilo upravljalca poslovnega registra o vpisu
majhne družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki ima kot glavno dejavnost opredeljeno obrti podobno
dejavnost, v poslovni register. Upravljalec poslovnega registra je dolžan Obrtno zbornico Slovenije o vpisu v poslovni
register obvestiti v roku petih dni po vpisu. Obrtna zbornica
Slovenije o vpisu v obrtni register izda sklep. Zoper ta sklep
je dovoljena pritožba, o kateri odloči ministrstvo, pristojno
za obrt.
7. člen
(1) Obrtno dovoljenje lahko pridobi samostojni podjetnik
posameznik, gospodarska družba ali obrtna zadruga, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta zakon.
(2) Obrtnega dovoljenja ni dovoljeno prenesti na drugo
pravno ali fizično osebo.
8. člen
(črtan)
II. DEJAVNOST
1. Pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja
9. člen
(1) Pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja je mojstrski
naziv ali najmanj višja strokovna izobrazba ustrezne smeri z
najmanj triletnimi izkušnjami.
(2) Obrtno dovoljenje lahko pridobi tudi oseba, ki je:
– šest zaporednih let opravljala dejavnost iz seznama
obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni
delavec podjetja, ali
– tri zaporedna leta opravljala dejavnost iz seznama
obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni
delavec podjetja, če dokaže, da se je predhodno vsaj tri
leta usposabljala za to dejavnost, kar potrjujejo nacionalno
priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev, ali
– tri zaporedna leta opravljala dejavnost iz seznama
obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni
delavec podjetja, kadar dokaže, da je to dejavnost opravljala
najmanj pet let kot zaposlena oseba, ali
– pet zaporednih let opravljala dejavnost iz seznama
obrtne dejavnosti kot poslovodni delavec, pri čemer je vsaj
tri od petih let bila na strokovnih položajih z odgovornostjo za
določene sektorje podjetja in pri čemer dokaže, da je opravila
vsaj triletno predhodno usposabljanje za to dejavnost, kar
potrjuje nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni
organ šteje kot izpolnitev zahtev.
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(3) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja Obrtna zbornica Slovenije po postopku, ki ga določa
pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem
registru iz 14. člena tega zakona.
10. člen
(1) Oseba, ki izpolnjuje pogoj iz 9. člena tega zakona,
je nosilec obrtne dejavnosti.
(2) Obrtno dovoljenje lahko pridobi tudi:
– samostojni podjetnik posameznik, če zaposluje vsaj
eno osebo, ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena,
– družba z omejeno odgovornostjo in družba z neomejeno odgovornostjo, če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena ali, če ta pogoj
izpolnjuje vsaj eden od družbenikov,
– komanditna družba, če zaposluje vsaj eno osebo, ki
izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka ali, če ta pogoj izpolnjuje
vsaj eden od komplementarjev,
– delniška družba, če vsaj eden izmed članov poslovodstva ali pri njej zaposlena oseba ta pogoj izpolnjuje,
– obrtna zadruga, če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(1) Če nosilec obrtne dejavnosti začasno ali trajno zapusti fizično ali pravno osebo, ga je ta dolžna nadomestiti v
roku šest mesecev.
(2) V času odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti mora
fizična ali pravna oseba prenehati z opravljanjem obrtne
dejavnosti.
(3) Če fizična ali pravna oseba v roku, določenem v
prvem odstavku tega člena, ne nadomesti nosilca obrtne
dejavnosti, ji Obrtna zbornica Slovenije odvzame obrtno dovoljenje in jo izbriše iz obrtnega registra.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek Obrtna zbornica
Slovenije dovoli fizični ali pravni osebi začasno prekinitev
dejavnosti za čas enega leta, če je nosilec obrtne dejavnosti
odsoten iz utemeljenega razloga (vojaška dolžnost, bolezen)
več kot šest mesecev.
12. člen
(črtan)
13. člen
(1) Izumitelj ima na podlagi podeljenih patentov pravico
do opravljanja obrtne dejavnosti tudi brez pridobitve mojstrskega naziva, če se patenti nanašajo na vrsto dejavnosti, ki
jo namerava opravljati.
(2) Enako pravico ima tudi nosilec vzorca ali modela.
2. Opravljanje obrtne dejavnosti
14. člen
(1) Obrtno dovoljenje izda Obrtna zbornica Slovenije,
če prosilec izpolnjuje predpisane pogoje, najpozneje v 15
dneh, ko je izročil obrtni zbornici pravilno sestavljeno vlogo
za izdajo obrtnega dovoljenja.
(2) V obrtno dovoljenje se vpiše obrtna dejavnost, nosilec obrtne dejavnosti ter podatki, ki so določeni s tem zakonom in s pravilnikom o postopku izdaje obrtnega dovoljenja
in obrtnem registru, ki ga izda minister, pristojen za obrt v
soglasju z Obrtno zbornico Slovenije.
(3) Na podlagi izdanega obrtnega dovoljenja Obrtna
zbornica Slovenije po uradni dolžnosti vpiše subjekt v obrtni
register.
(4) Zoper odločbo o izdaji obrtnega dovoljenja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za
obrt. V primerih, ko gre za opravljanje dejavnosti s področja
trgovine in gostinstva, odloča ministrstvo, pristojno za gospo-
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darstvo, ko gre za opravljanje dejavnosti s področja prevozniške dejavnosti pa ministrstvo, pristojno za promet.

Obrtna zbornica Slovenije fizični ali pravni osebi odvzame
obrtno dovoljenje in jo izbriše iz obrtnega registra.

III. DOMAČA IN UMETNOSTNA OBRT

V. OBRTNI REGISTER

15. člen
(1) Mnenja o tem ali je določen izdelek šteti za predmet
domače in umetnostne obrti, daje Obrtna zbornica Slovenije
na podlagi mnenja strokovne komisije, sestavljene iz etnografov, likovnih umetnikov in zgodovinarjev, ki pregleda in
oceni posamični predmet.
(2) Strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje
Obrtna zbornica Slovenije. Komisija deluje pri Obrtni zbornici
Slovenije.

19. člen
(1) Obrtna zbornica Slovenije vodi obrtni register v
katerega vpiše fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno
dejavnost, obrti podobno dejavnost ter dejavnost domače in
umetnostne obrti in osebo oziroma osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti.
(2) Obrtni register je javna knjiga.
(3) Vodenje obrtnega registra je podrobneje določeno s
pravilnikom iz drugega odstavka 14. člena tega zakona.

16. člen
Dejavnost domače in umetnostne obrti lahko opravlja
fizična oseba samo na podlagi obrtnega dovoljenja, izdanega
na podlagi mnenja iz 15. člena tega zakona.

VI. IZOBRAŽEVANJE

IV. PRENEHANJE VELJAVNOSTI OBRTNEGA
DOVOLJENJA IN PREPOVED OPRAVLJANJA
DEJAVNOSTI
17. člen
(1) Obrtno dovoljenje preneha veljati:
– z odjavo iz obrtnega registra ali
– z odvzemom.
(2) Fizična ali pravna oseba se je dolžna v roku osem
dni po prenehanju opravljanja dejavnosti odjaviti iz obrtnega
registra in vrniti obrtno dovoljenje. O odjavi iz obrtnega registra izda Obrtna zbornica Slovenije ugotovitveno odločbo.
(3) Obrtna zbornica Slovenije odvzame obrtno dovoljenje in opravi izbris iz obrtnega registra, če ugotovi:
– da dejavnost ni obrtna dejavnost iz 5. člena tega zakona,
– da fizična ali pravna oseba ne izpolnjuje pogojev iz
9. člena tega zakona,
– da opravlja dejavnost v nasprotju z obrtnim dovoljenjem,
– da fizična oseba ni vpisana v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma je iz njega izbrisana ali da je
pravna oseba izbrisana iz sodnega registra.
(4) Obrtna zbornica Slovenije lahko odvzame obrtno dovoljenje in opravi izbris iz obrtnega registra tudi v naslednjih
primerih:
– če pristojno častno razsodišče ali Obrtna zbornica
Slovenije ugotovita hujšo kršitev dobrih poslovnih običajev,
– če ugotovi nestrokovnost pri opravljanju dejavnosti.
(5) Zoper odločbo iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za obrt. V primerih, ko gre za opravljanje dejavnosti
s področja trgovine, gostinstva in prevozniške dejavnosti,
odloča o pritožbi ministrstvo, pristojno za trgovino, ministrstvo, pristojno za turizem in gostinstvo, oziroma ministrstvo,
pristojno za promet in zveze.
(6) Obrtna zbornica Slovenije opravi, iz razlogov navedenih v tretjem in četrtem odstavku tega člena, tudi izbris
pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo obrti podobno dejavnost
iz obrtnega registra, ter o tem izda sklep. Zoper sklep o izbrisu je dovoljena posebna pritožba na pristojni organ iz petega
odstavka tega člena.
18. člen
(1) Pristojni inšpekcijski organ prepove fizični ali pravni
osebi opravljanje dejavnosti, če ugotovi, da niso izpolnjeni
pogoji iz 9. člena tega zakona.
(2) Prepoved opravljanja dejavnosti je lahko začasna
ali trajna. V primeru trajne prepovedi opravljanja dejavnosti

1. Poklicno izobraževanje
20. člen
Obrtna zbornica Slovenije je zadolžena za izvajanje poklicnega izobraževanja v skladu s tem in drugimi zakoni, ki
urejajo področje poklicnega izobraževanja za potrebe obrtne
dejavnosti, obrti podobne dejavnosti ter dejavnosti domače
in umetnostne obrti.
21. člen
(1) Izobraževanje vajencev po tem zakonu pomeni
izvajanje praktičnega dela poklicnega izobraževanja pod
vodstvom ustrezno usposobljene osebe.
(2) Izobraževanje vajencev za obrtne poklice sme
opravljati le, kdor je za to strokovno usposobljen oziroma
kdor zaposluje takšno osebo.
(3) Strokovno je usposobljen, kdor je pridobil mojstrski
naziv na področju, na katerem želi učiti vajence.
(4) Kdor ni strokovno usposobljen, sme prevzemati
vajence le, če ima zaposleno osebo, ki je za poklicno izobraževanje strokovno usposobljena.
(5) Kdor je končal ustrezno izobraževanje na višji
strokovni šoli, visoki strokovni šoli ali univerzi in opravlja
obrtno dejavnost, je strokovno usposobljen za prevzemanje
in poklicno izobraževanje vajencev, če opravi program za
pedagoško-andragoško izobrazbo, ki ga predpiše minister,
pristojen za šolstvo in šport.
22. člen
(1) Organiziranje izobraževanja vajencev se uredi z
učno pogodbo (pogodbo o izobraževanju), ki jo sklenejo vajenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik ter fizična
ali pravna oseba, ki ima obrtno dovoljenje.
(2) Vsebino učne pogodbe v skladu z zakonom določi
Obrtna zbornica Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve in ministrstvom,
pristojnim za šolstvo in šport.
23. člen
(1) Vajence sme izučevati tisti, ki poleg predhodnih pogojev izpolnjuje še pogoj, da ima ustrezno obratovalnico za
praktično delo vajenca ali če zagotovi takšno obratovalnico.
(2) Obratovalnica ni potrebna za izučevanje poklicev, ki
niso v pretežni meri vezani na delo v obratovalnici.
(3) Obrtna zbornica Slovenije je zadolžena za izdajo
mnenja, ali posamezna obratovalnica ustreza za izučevanje
posameznih poklicev, v skladu z merili, ki jih določita Obrtna zbornica Slovenije in ministrstvo, pristojno za šolstvo in
šport.
(4) Obrtna zbornica Slovenije vodi register obratovalnic,
ki izpolnjujejo pogoje za poklicno izobraževanje.
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24. člen
Obrtna zbornica Slovenije izvaja nadzor nad strokovno
usposobljenostjo nosilcev obrtne dejavnosti in primernostjo
obratovalnice, ki izobražuje za obrtne poklice.

ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti,
združujejo pa se lahko tudi fizične osebe.

2. Zaključni izpit

33. člen
Obrtna zbornica Slovenije je oseba javnega prava in je
samostojna, strokovno poslovna organizacija, ki deluje na
območju Republike Slovenije.

25. člen
(1) Izobraževanje po programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe v dualni organizaciji se konča z zaključnim izpitom.
(2) Zaključni izpit obsega strokovno-teoretični del, ki se
opravlja v ustrezni šoli in praktični del, ki ga organizira Obrtna
zbornica Slovenije.
VII. MOJSTRSKI IZPIT, MOJSTRSKI NAZIV
26. člen
Ministrstvo, pristojno za obrt, določi v soglasju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo in šport, Svetom za poklicno
izobraževanje in Obrtno zbornico Slovenije pogoje in način
opravljanja mojstrskega izpita.
27. člen
Mojstrski izpit odobrijo in vodijo odbori za mojstrske izpite pri Obrtni zbornici Slovenije, ki opravljajo to nalogo po
pooblastilu ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport.
28. člen
Pravico do opravljanja mojstrskega izpita pridobi, kdor:
– je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri
leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski
izpit;
– je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve
leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski
izpit;
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto
izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.
29. člen
Naziv obrtni mojster v zvezi z opravljanjem obrtnih dejavnosti po tem zakonu, sme uporabljati le tisti, ki je za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti opravil mojstrski izpit.
30. člen
(1) Obrtna zbornica Slovenije vodi poseben register o
poklicnem izobraževanju. V register se vpisujejo podatki o
učnih mestih, o sklenjenih učnih pogodbah, opravljenih zaključnih in mojstrskih izpitih ter drugi podatki.
(2) Obrtna zbornica Slovenije pripravi vsako leto razpis
prostih učnih mest in ga objavi v dnevnem časopisju.
VIII. ORGANIZIRANOST OBRTI
1. Združevanje
31. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno dejavnost, obrti podobno
dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja, se združujejo v Obrtno zbornico Slovenije in po sedežu obrata oziroma firme v
območne obrtne zbornice.
32. člen
V Obrtno zbornico Slovenije in območne obrtne zbornice se lahko združujejo različni gospodarski subjekti, poklicna
in strokovna društva, združenja, zveze in druge organizacije,

2. Obrtna zbornica Slovenije

34. člen
(1) Za razvoj obrti Obrtna zbornica Slovenije spremlja
in obravnava problematiko dela obrti, skrbi za njen skladen
razvoj, oblikuje stališča in predloge obrti za spremembe
gospodarskega sistema in ekonomske politike, izvaja javna
pooblastila po tem in drugih zakonih, naloge s področja poklicnega izobraževanja, vodi register območnih obrtnih zbornic ter opravlja druge, s tem in drugimi zakoni in s statutom
določene naloge.
(2) Javna pooblastila po tem zakonu obsegajo:
– izdajanje in odvzem obrtnih dovoljenj,
– naloge s področja poklicnega izobraževanja,
– nadzor nad strokovno usposobljenostjo nosilcev
obrtnih dejavnosti, nad osebami, ki izvajajo poklicno izobraževanje in nad primernostjo obratovalnic, v katerih se izvaja
poklicno izobraževanje vajencev,
– vodenje registra obrtnih dovoljenj, registra obratovalnic, registra oseb, ki so pooblaščene za izobraževanje vajencev, registra obratovalnic, kjer se poklicno izobraževanje
izvaja in registra izdanih spričeval o opravljenem mojstrskem
izpitu,
– izvajanje nacionalne poklicne klasifikacije za obrti
podobne dejavnosti.
35. člen
(1) Obrtno zbornico Slovenije upravljajo njeni člani
preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov
v organih zbornice.
(2) Organi Obrtne zbornice Slovenije so: skupščina,
upravni odbor, nadzorni odbor, organizacijsko-kadrovska komisija, predsednik in podpredsednik ter generalni sekretar.
35.a člen
(1) Skupščina Obrtne zbornice Slovenije je njen najvišji
organ. Število mest v skupščini je določeno s statutom Obrtne zbornice Slovenije. V skupščini se zagotavlja zastopanost
članov preko območnih obrtnih zbornic, strokovnih sekcij
Obrtne zbornice Slovenije, Odbora obrtnih zadrug organiziranih v Obrtni zbornici Slovenije in Združenja delodajalcev
obrtnih dejavnosti Slovenije.
(2) Območne obrtne zbornice imajo v skupščini vsaka
po enega predstavnika.
(3) Strokovne sekcije Obrtne zbornice Slovenije, ki jih
sestavljajo predstavniki sekcij dejavnosti iz vsake območne
obrtne zbornice, imajo v skupščini vsaka po enega predstavnika.
(4) Odbor obrtnih zadrug in Združenje delodajalcev
obrtnih dejavnosti Slovenije imata v skupščini vsak po enega predstavnika.
(5) Subjekti iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena določijo svojega predstavnika v skupščini v skladu
s svojimi statuti in poslovniki ter v skladu s statutom Obrtne
zbornice Slovenije.
36. člen
(1) S statutom Obrtne zbornice Slovenije se podrobneje
določijo naloge, njena organiziranost, območja delovanja območnih obrtnih zbornic, sodelovanje članov pri delu organov
in vsa druga vprašanja, pomembna za delovanje Obrtne
zbornice Slovenije.
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(2) K določilom statuta Obrtne zbornice Slovenije, ki se
nanašajo na izvajanje javnih pooblastil, daje soglasje Vlada
Republike Slovenije.
3. Območna obrtna zbornica
37. člen
(1) Območna obrtna zbornica je oseba javnega prava
in je samostojna strokovno-poslovna organizacija, ki deluje
na določenem območju.
(2) Območne obrtne zbornice spremljajo in obravnavajo
problematiko obrti, skrbijo za njen skladen razvoj, zastopajo
interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih
skupnosti, vodijo obrtni register na območju svojega delovanja ter opravljajo naloge, pomembne za celovito delovanje
obrtno zborničnega sistema, ki jim jih poveri Obrtna zbornica
Slovenije.
38. člen
(1) Območno obrtno zbornico upravljajo njeni člani
preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v
organih območne obrtne zbornice.
(2) Organi območne obrtne zbornice so: skupščina,
upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik.
(3) S statutom območne obrtne zbornice se podrobneje
določijo njene naloge, notranja organiziranost ter vsa druga
vprašanja, pomembna za delovanje območne obrtne zbornice.
(4) Statut območne obrtne zbornice se lahko sprejme po
predhodni pridobitvi soglasja Obrtne zbornice Slovenije.
4. Sredstva
39. člen
(1) Obrtna zbornica Slovenije zagotavlja (pridobiva)
sredstva za opravljanje svojih nalog iz:
– obveznega članskega prispevka (v nadaljnjem besedilu: članarina),
– posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo
na interesni podlagi,
– nadomestil za zaračunavanje storitev pri izvajanju
javnih pooblastil,
– plačil za opravljene storitve,
– drugih virov.
(2) Osnova za določitev članarine, ki jo plačujejo člani
zbornice, je:
– pri fizičnih osebah, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovane,
zavarovalna osnova, ki se uporablja za obračun prispevka
za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
vendar ta ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove,
povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne
višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za
povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– pri fizičnih osebah, ki iz naslova opravljanja dejavnosti
niso zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovane, najnižja pokojninska osnova, povečana za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov,
– pri fizičnih osebah, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti in presegajo milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, najnižja
pokojninska osnova, povečana za povprečno stopnjo davkov
in prispevkov,
– pri pravnih osebah (gospodarske družbe, obrtne zadruge in njihova združenja), nominalni znesek določen za
posamezno leto, ki ne sme biti višja od dvakratnika najnižje
pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov
in prispevkov.
(3) Fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presegajo milijon in pol
tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne
plačujejo članarine.

Št.

40 / 20. 4. 2004 /

Stran

4625

(4) Višino in način plačevanja članarine določi Skupščina Obrtne zbornice Slovenije s sklepom, ki se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Obrtna zbornica Slovenije lahko s pogodbo prenese
na Davčno upravo Republike Slovenije odmerjanje, pobiranje
in izterjevanje članarine.
(6) 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.
(7) 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.
(8) Nadomestilo za zaračunavanje storitev za izvajanje
javnih pooblastil določi Skupščina Obrtne zbornice Slovenije
v soglasju z Vlado Republike Slovenije. V postopkih izvajanja
javnih pooblastil Obrtna zbornica Slovenije ne zaračunava
upravnih taks.
(9) Davčni organi, ki v skladu zakonom, ki ureja davčni
postopek, odmerjajo, pobirajo in izterjujejo članarino, so dolžni seznanjati Obrtno zbornico Slovenije o odmerjeni, pobrani
in izterjani članarini.
40. člen
(1) Obrtna zbornica Slovenije s članarino financira:
– naloge spremljanja in obravnavanja problemov pomembnih za skladen razvoj obrti,
– naloge s področja poklicnega izobraževanja in izobraževanja svojih članov,
– naloge zastopanja interesov obrtnega dela gospodarstva v postopkih sprejemanja in izvajanja zakonov, strategij
in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike,
– naloge, ki se v skladu s tem zakonom in statutom
Obrtne zbornice Slovenije opravljajo po programih za potrebe članstva oziroma obrti,
– posamične oblike svetovanj in strokovne pomoči članom na njihovo zahtevo kot splošni napotki, ki ne zahtevajo
izdelave posebej prilagojenih gradiv za posameznega člana,
po načelih svetovalnih organizacij.
(2) S članarino se zagotavljajo tudi materialno kadrovski
pogoji za delovanje zbornice, projekte in druge dogovorjene
naloge zbornice.
(3) Sredstva za opravljanje drugih dejavnosti zbornica
pridobiva na trgu.
41. člen
(1) Območna obrtna zbornica zagotavlja (pridobiva)
sredstva za opravljanje svojih nalog iz:
– članarine,
– posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo
na interesni podlagi,
– plačil za opravljene storitve,
– in drugih virov.
(2) Glede osnov, načina določitve in plačevanja članarine območne obrtne zbornice in nalog, ki jih območna obrtna
zbornica financira iz članarine, se smiselno uporabljajo določbe 39. in 40. člena tega zakona.
(3) Višino članarine in drugih sredstev iz prvega odstavka tega člena, določi skupščina območne obrtne zbornice
v skladu s svojim statutom in s statutom Obrtne zbornice
Slovenije.
5. Nadzor
42. člen
(1) Nadzor nad zakonitostjo dela obrtnih zbornic pri
izvajanju javnih pooblastil opravlja ministrstvo, pristojno za
obrt.
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(2) Nadzor nad zakonitostjo in namensko porabo sredstev iz članarine, ki jih pridobivajo Obrtna zbornica Slovenije
in območne zbornice, opravlja Računsko sodišče Republike
Slovenije.
VIII.A POGOJI ZA OPRAVLJANJE OBRTNE DEJAVNOSTI
OSEB IZ DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE – glej tudi
2. člen ObrZ-A
42.a člen
Določbe ostalih poglavij tega zakona se za državljane
ter pravne osebe držav članic Evropske unije (v nadaljevanju:
osebe držav članic EU) uporabljajo le, če v tem poglavju ni
drugače urejeno.
42.b člen
(1) Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti za osebe
držav članic EU ni vezana na pogoj vzajemnosti.
(2) Osebe držav članic EU so glede pridobitve obrtnega
dovoljenja in drugih dovoljenj za opravljanja obrtne dejavnosti
na ozemlju Republike Slovenije, pod pogoji iz tega poglavja,
izenačeni z državljani in pravnimi osebami Republike Slovenije, ne glede na to, ali na ozemlju Republike Slovenije
ustanovijo pravno osebo ali se registrirajo kot podjetnik posameznik, ki bo opravljal dejavnost obrti ali pa bodo opravljali
dejavnost obrti v Republiki Sloveniji s sedežem ali prebivališčem v državah članicah Evropske unije.
42.c člen
Pod enakimi pogoji, ki veljajo za osebe držav članic
EU in brez diskriminacije se presoja tudi vloga slovenskega
državljana, ki je opravljal ali še opravlja obrt ali je pridobil
strokovno ali poklicno kvalifikacijo v kateri izmed držav članic
Evropske unije.
42.č člen
(1) Pri izdaji obrtnih dovoljenj in drugih upravnih odločbah povezanih z opravljanjem dejavnosti obrti, so izjeme od
enakega obravnavanja oseb iz držav članic EU, ki želijo v Republiki Sloveniji opravljati dejavnost obrti ali s tem namenom
ustanoviti sedež v Republiki Sloveniji, dovoljene:
– iz razlogov javnega reda,
– iz razlogov javne varnosti,
– iz razlogov varstva zdravja ljudi.
(2) Ne glede na razloge naštete v prejšnjem odstavku,
so lahko osebe iz držav članic EU, pri izvrševanju dejavnosti
obrti, izjemoma v manj ugodnem položaju od nosilcev obrti s
sedežem v Republiki Sloveniji, če je takšen položaj opravičen
na podlagi naslednjih kumulativno izpolnjenih kriterijev:
– da gre za ukrep oziroma odločitev, ki je nediskriminatorna,
– da je položaj upravičen iz razlogov, ki so v javnem
interesu in ki so določeni z zakonom in na njegovi podlagi
izdanimi podzakonskimi predpisi,
– da je položaj posledica sorazmernega ukrepa oziroma
odločitve.
42.d člen
Obrtna zbornica Slovenije izda osebam iz držav članic
EU, na njihovo zahtevo, potrdilo o mojstrskem izpitu in drugih
izkušnjah pri opravljanju obrti, ki so jih pridobili v Republiki
Sloveniji.
42.e člen
(1) Strokovni in drugi nazivi oseb, ki opravljajo dejavnost
obrti, se lahko uporabljajo na ozemlju Republike Slovenije
tudi, če so bili pridobljeni v tujini.
(2) Če oseba uporablja strokovni ali drug naziv pridobljen v državi članici Evropske unije, mora nazivu slediti ime
in mesto ustanove, ki je naziv podelila.
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(3) Če oseba izpolnjuje pogoje po pravu Republike Slovenije za priznanje določene poklicne in strokovne kvalifikacije, pridobljene v državi članici Evropske unije, lahko uporablja
tudi strokovni naziv, ki se za ustrezno poklicno kvalifikacijo
uporablja v Republiki Sloveniji.
IX. SANKCIJE ZA PREKRŠKE
43. člen
(prenehal veljati)
44. člen
(1) Z globo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba:
– če opravlja dejavnost kljub odsotnosti nosilca obrtne
dejavnosti (drugi odstavek 11. člena),
– če se ne odjavi iz obrtnega registra v roku iz drugega
odstavka 17. člena tega zakona,
– če izobražuje vajence brez izpolnjevanja pogojev po
tem zakonu.
(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek fizična oseba:
– če opravlja dejavnost kljub odsotnosti nosilca obrtne
dejavnosti (drugi odstavek 11. člena),
– če se ne odjavi iz obrtnega registra v roku iz drugega
odstavka 17. člena tega zakona,
– če izobražuje vajence brez izpolnjevanja pogojev po
tem zakonu.
Obrtni zakon – ObrZ (Uradni list RS, št. 50/94) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(1) Z dnem, ko prične veljati ta zakon, nadaljujejo z delom na način in pod pogoji, pod katerimi so vpisani v obrtni
register, priglasitveni vložek oziroma sodni register:
– vse fizične osebe, ki poslujejo na podlagi veljavnega
obrtnega dovoljenja oziroma na podlagi veljavne priglasitve
po določbah obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/88 in
24/89),
– vse fizične osebe, ki so priglašene kot samostojni
podjetnik posameznik na podlagi odločbe o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti po določbah obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/88 in 24/89),
– vse pravne osebe, ki imajo registrirano dejavnost kot
prevladujočo dejavnost, ki jo je po določbah tega zakona šteti
za obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ali dejavnost
domače in umetne obrti.
(2) Fizične osebe iz prve alinee prvega odstavka tega
člena nadaljujejo s 1. 1. 1995 z delom kot samostojni podjetniki posamezniki, če se niso odločili za drugo pravno
organizacijsko obliko.
46. člen
Obrtna zbornica Slovenije je dolžna najpozneje v roku
šest mesecev od uveljavitve tega zakona izdati vsem pravnim in fizičnim osebam, ki na dan uveljavitve tega zakona
opravljajo dejavnost, ki je opredeljena kot obrtna dejavnost,
obrti podobna dejavnost ali dejavnost domače in umetne
obrti, obrtno dovoljenje po uradni dolžnosti in jih vpisati v
obrtni register.
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47. člen
Z dnem, ko prične veljati ta zakon, preneha veljati obrtni
zakon (Uradni list SRS, št. 35/88 in št. 24/89) ter predpisi,
izdani na podlagi tega zakona.
48. člen
Z dnem, ko prične veljati ta zakon, prevzame Obrtna
zbornica Slovenije obrtne registre od občinskih upravnih
organov.
49. člen
V obdobju do vzpostavitve sistema poklicnega izobraževanja ter praktične možnosti pristopa k opravljanju mojstrskega izpita, se za izpolnjevanje pogojev za opravljanje
obrtne dejavnosti po tem zakonu upošteva končana ustrezna
poklicna šola in najmanj tri leta delovne prakse.
50. člen
(1) V obdobju do vzpostavitve sistema poklicnega
izobraževanja ter praktične možnosti pristopa k opravljanju
mojstrskega izpita, se šteje, da je strokovno usposobljen,
kdor ima končano poklicno šolo na področju, na katerem želi
učiti učence in najmanj pet let delovne prakse ter opravljen
program za pedagoško-andragoško izobrazbo, ki ga določi
minister, pristojen za šolstvo in šport.
(2) Pomočniški izpit se v prehodnem obdobju opravlja
pred posebno komisijo pri Obrtni zbornici Slovenije. Komisijo
sestavljajo obrtniki, ki morajo imeti končano poklicno šolo in
najmanj pet let delovne prakse, učitelji praktičnega pouka iz
poklicnih šol in uveljavljeni strokovnjaki s področja poklicnega
izobraževanja iz sindikata.
51. člen
Do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali dopolnilne
dejavnosti na kmetijah, lahko kmetje in člani njihovega gospodarstva opravljajo dejavnosti po tem zakonu na podlagi
priglasitve Obrtni zbornici Slovenije. Za opravljanje teh dejavnosti jim ni potrebno izpolnjevati pogojev iz 8. in 9. člena tega
zakona in niso obvezni člani Obrtne zbornice Slovenije.
52. člen
(1) Listo A in listo B iz drugega odstavka 2. in 3. člena
tega zakona izda Vlada Republike Slovenije v roku 90 dni od
uveljavitve tega zakona.
(2) Minimalne tehnične in druge pogoje iz prve in druge
alinee tretjega odstavka 9. člena tega zakona, izda minister,
pristojen za obrt v soglasju z ministrom, pristojnim za prostor
v roku 90 dni od uveljavitve tega zakona.
(3) Minimalne sanitarno zdravstvene pogoje iz druge
alinee tretjega odstavka 9. člena tega zakona izda minister,
pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za
obrt, v roku 90 dni od uveljavitve tega zakona.
(4) Pogoje glede zunanjih površin iz tretje alinee tretjega odstavka 9. člena tega zakona izda minister, pristojen za
prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za obrt, v roku 90
dni od uveljavitve tega zakona.
(5) Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in
obrtnem registru iz drugega odstavka 14. člena izda minister,
pristojen za obrt, v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije, v
roku 90 dni od uveljavitve tega zakona.
(6) Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mojstrskih
izpitov iz 26. člena izda minister, pristojen za obrt, v soglasju
z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport, Svetom za poklicno izobraževanje in Obrtno zbornico Slovenije, v roku 90 dni
od uveljavitve tega zakona.
(7) Merila iz tretjega odstavka 23. člena ter pravilnika
iz prvega odstavka 12. člena in tretjega odstavka 25. člena
izda Obrtna zbornica Slovenije v roku 90 dni od uveljavitve
tega zakona.
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(8) Vsebino učne pogodbe iz drugega odstavka
22. člena določi Obrtna zbornica Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve in
ministrstvom, pristojnim za šolstvo in šport, v roku 90 dni od
uveljavitve tega zakona.
53. člen
Obrtna zbornica Slovenije in območne obrtne zbornice
uskladijo svoje akte in organizacijo z določbami tega zakona
najpozneje do 31. 5. 1995.
54. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o dopolnitvah Obrtnega zakona – ObrZ-A
(Uradni list RS, št. 61/2000) vsebuje naslednjo končno
določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji.
Zakon o spremembi in dopolnitvah Obrtnega zakona – ObrZ-B (Uradni list RS, št. 42/02) vsebuje naslednjo
končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona – ObrZ-C (Uradni list RS, št. 18/04) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Uredbo iz 2. člena tega zakona izda Vlada Republike
Slovenije v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
37. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 5. člena zakona
se za srednje in velike gospodarske družbe, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona veljavno obrtno dovoljenje za opravljanje
obrti podobne dejavnosti iz liste B obrti podobnih dejavnosti,
še tri leta po uveljavitvi tega zakona šteje, da opravljajo obrti
podobno dejavnost.
V treh letih po uveljavitvi tega zakona je Obrtna zbornica
Slovenije dolžna vpisati v obrtni register podjetnike posameznike in majhne družbe iz tretjega odstavka 5. člena zakona,
ki ob uveljavitvi tega zakona nimajo obrtnega dovoljenja za
opravljanje obrti podobne dejavnosti iz liste B obrti podobnih
dejavnosti.
Do izteka roka iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko gospodarski subjekti s pisno izjavo opredelijo,
da ostajajo v zbornici, katere člani so ob uveljavitvi tega
zakona.
38. člen
Obrtna zbornica Slovenije in območne obrtne zbornice,
morajo svoje statute in poslovanje uskladiti z določbami tega
zakona v dvanajstih mesecih po njegovi uveljavitvi.
39. člen
Globe določene v 44. členu zakona se do dne začetka
uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo
kot denarne kazni.
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40. člen
Določbe 9. člena zakona se začnejo uporabljati šest
mesecev po uveljavitvi tega zakona.
V obdobju do začetka uporabe 9. člena zakona je pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja dokončana ustrezna
poklicna šola in najmanj tri leta delovne prakse.
41. člen
Na dan uveljavitve tega zakona veljavna obrtna dovoljenja fizičnih in pravnih oseb izdana za opravljanje obrti
podobnih dejavnosti ostanejo v veljavi do prve spremembe
vpisa v obrtni register, ko jih nadomesti sklep o vpisu oziroma
izbrisu iz obrtnega registra.
42. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
– Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/2000 in 16/01);
– Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o
obrtnem registru (Uradni list RS, št. 10/95 in 56/01);
– Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih
poslovnih prostorov, funkcionalnega zemljišča, drugih zunanjih površin, opreme, naprav in delavcev v obrtni obratovalnici (Uradni list RS, št. 17/96);
– Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list
RS, št. 14/96);
– Pravilnik o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 4/2000
in 88/01).
43. člen
Do izdaje novih predpisov, vendar najdlje šest mesecev
po uveljavitvi tega zakona, se, kolikor niso v nasprotju s tem
zakonom, uporabljajo naslednji predpisi:
– Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/2000 in 16/01);
– Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o
obrtnem registru (Uradni list RS, št. 10/95 in 56/01);
– Pravilnik o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 4/2000
in 88/01).
44. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1658.

Zakon o upravnih taksah (ZUT-UPB1) (uradno
prečiščeno besedilo)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca
2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o upravnih
taksah, ki obsega:
– Zakon o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št.
8/2000 z dne 31. 1. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-A (Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5.
2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-B (Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9.
2000),
– Zakon o veterinarstvu – ZVet-1 (Uradni list RS, št.
33/01 z dne 5. 5. 2001),
– Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin – ZZVR-1
(Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001).
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-C (Uradni list RS, št. 42/02 z dne 15. 5.
2002) in
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– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-D (Uradni list RS, št. 18/04 z dne 27. 2.
2004).
Št. 436-02/89-4/28
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EPA 1188-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ZAKON
O UPRAVNIH TAKSAH
uradno prečiščeno besedilo
(ZUT-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja plačevanje upravnih taks (v nadaljnjem
besedilu: takse) za dokumente in dejanja v upravnih in drugih
javnopravnih zadevah (v nadaljnjem besedilu: dokumenti in
dejanja) pri upravnih organih.
Takse se plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja,
ki jih določa taksna tarifa tega zakona.
2. člen
Z upravnimi organi (v nadaljnjem besedilu: organi) iz
prejšnjega člena so mišljeni:
1. organi državne uprave in organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter
2. podjetja in druge organizacije ter posamezniki, kadar
na podlagi javnih pooblastil odločajo o upravnih zadevah.
3. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za plačevanje
taks oziroma pristojbin, če je njihovo plačevanje drugače
urejeno z veljavno mednarodno pogodbo.
V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodne tarife taks oziroma pristojbin objavljene v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Če mednarodne pogodbe pooblaščajo države pogodbenice, da same določijo višino taks za dokumente in dejanja,
določene na podlagi take mednarodne pogodbe, pa ti dokumenti in dejanja niso določeni v taksni tarifi tega zakona,
lahko višino teh taks določi Vlada Republike Slovenije.
Upravne takse po tem zakonu se ne zaračunavajo za
upravna dejanja in dokumente, za katere je s predpisi Evropske skupnosti določen poseben način plačevanja stroškov
dela organov ali za katere je s predpisi Evropske skupnosti
določeno, da se opravijo oziroma izdajo brezplačno.
4. člen
Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni
postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali
izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.
Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova
obveznost nerazdelna.
Če se na zahtevo taksnega zavezanca, ki vsebuje več
zahtevkov, izda dokument, ki se nanaša na več zadev in za
katerega je treba plačati takso, se plača taksa tolikokrat,
kolikor je v vlogi zahtevkov.
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II. PLAČEVANJE TAKSE
5. člen
Če ni v taksni tarifi drugače določeno, nastane taksna
obveznost:
1. za vloge – takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu;
če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;
2. za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge dokumente – takrat, ko se vloži zahteva, naj se izdajo;
3. za upravna dejanja – takrat, ko se vloži vloga, naj
se opravijo.
Ne glede na prejšnji odstavek nastane taksna obveznost za dokumente in dejanja iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, za katere se višina takse ne more določiti ob vložitvi
vloge, v trenutku, ko upravni organ pridobi podatke potrebne
za določitev višine takse, nikakor pa kasneje kot v trenutku
izdaje dokumenta iz 2. točke oziroma izvršitve dejanja iz 3.
točke prejšnjega odstavka.
6. člen
Takse se praviloma določajo v točkah.
Taksna tarifa lahko določi, da se v posameznih primerih
taksa določi v odstotku od vrednosti predmeta.
V točkah se določa tudi vrednost predmeta, kadar je
ta osnova za odmero takse, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
Vrednost točke po tem zakonu znaša 17 tolarjev.
Taksna tarifa lahko določi, da se konzularne takse, ki
se plačujejo v tujini, določijo v evrih. Tako določene takse se
preračunajo v valuto države, v kateri se takse plačujejo po
uradnem tečaju, ki velja v tej državi na dan nastanka taksne
obveznosti.
7. člen
Vlada Republike Slovenije uskladi vrednost točke iz
prejšnjega člena in tolarske zneske iz taksne tarife z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju z rastjo cen
življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije.
8. člen
Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi
veljavnimi plačilnimi instrumenti.
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 dokument
ali dejanje v elektronskih upravnih zadevah.
Takse, ki se plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim
denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, se
plačujejo v tolarjih, razen v primeru, ko taksni zavezanec iz
tujine ali v tujini zahteva dokument ali dejanje, za katerega
se plača taksa. V tem primeru se taksa plača po ustrezni
tarifni številki v tuji valuti pri diplomatskem ali konzularnem
predstavništvu v tujini, po katerem se taksnemu zavezancu
vročajo dokumenti.
Takse, ki jih plačujejo taksni zavezanci iz tujine, v primeru, da vložijo vlogo po pošti pri pristojnem organu, pa v državi, kjer odpošljejo vlogo ni diplomatskega ali konzularnega
predstavništva Republike Slovenije, se plačujejo po ustrezni
tarifni številki v valuti države, kjer je bila vloga odposlana po
pošti.
Takse, ki so v skladu s tretjim in četrtim odstavkom
tega člena plačane v tuji valuti, se preračunavajo v tolarje po
uradnem tečaju, ki velja v Republiki Sloveniji za to valuto na
dan nastanka taksne obveznosti.

Št.

40 / 20. 4. 2004 /

Stran

4629

9. člen
Tiskanje upravnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo,
umik iz obtoka, zamenjavo in uničenje upravnih kolkov, način uporabe upravnih kolkov ter znesek iz 1. točke drugega
odstavka prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za
finance v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
10. člen
Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če ni za posamezne primere s tem zakonom drugače
določeno.
11. člen
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse
vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti, razen če
ta zakon določa drugače.
Pri izračunu takse, katero je potrebno plačati na podlagi
opomina, se uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje
opomina, pri prisilni izterjavi takse pa vrednost točke na dan,
ko davčni organ izda taksnemu zavezancu sklep o prisilni
izterjavi neplačane takse.
Ko organ odloča o povrnitvi stroškov postopka, upošteva pri odmeri višine teh stroškov iz naslova plačila takse,
vrednost točke na dan izdaje odločbe oziroma posebnega
sklepa.
12. člen
Če je v taksni tarifi predpisano, da se taksa plača od
vrednosti predmeta, je osnova za odmero takse vrednost, ki
je navedena v vlogi ali listini; če vrednost v vlogi ali listini ni
navedena ali pa je navedena nepravilno, ugotovi vrednost
organ, za katerega delo se plača taksa.
13. člen
Če se na zahtevo taksnega zavezanca izda dokument,
za katerega je treba plačati takso, v dveh ali več izvodih, se
za drugi in vsak nadaljnji izvod plača taksa kot za prepis.
Taksa po prejšnjem odstavku ne sme biti večja od takse
za prvi izvod.
Za izvod dokumenta, ki se v postopku, uvedenem na
zahtevo taksnega zavezanca, sestavi za potrebe samih
organov, se ne plača takse.
14. člen
V odločbi ali dokumentu, za katerega je bila plačana
taksa, je treba navesti, da je taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
Plačilo takse za dokumente, izdane po vlogah iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona, potrdi pisno na samem
dokumentu organ, po katerem se vročajo dokumenti in ki je
takso pobral.
Organ mora priložiti dokumentu, ki ga izda na zahtevo
taksnega zavezanca iz tujine, dva izvoda spremnega dopisa, v katerem je naveden znesek takse, ki jo mora taksni
zavezanec plačati pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu.
15. člen
Na dokumentih, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen namen se izdajajo in po kateri določbi tega
zakona so oproščeni plačila takse.
Dokumenti iz prejšnjega odstavka se smejo uporabiti v
druge namene šele, če je zanje plačana za ta namen predpisana taksa.
16. člen
Organ, ki prejme ali neposredno sprejme od taksnega
zavezanca vlogo ali drug dokument, za katerega ni plačana taksa ali je taksa plačana v prenizkem znesku, obvesti
taksnega zavezanca o obveznosti za plačilo upravne takse,
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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 poravna takse, vključno s takso za opomin.
Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ vroči
taksnemu 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.
17. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisan, ali je plačal takso
za dokument ali dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli vzrokov
ni izdal ali opravil, ali za pritožbo, ki ji je organ ugodil, ima
pravico do povrnitve vse oziroma preveč plačane takse.
Kdor je plačal takso za vlogo in takso za dejanje ali
dokument, ki ga organ iz kakršnihkolih vzrokov ni opravil ali
izdal, ne more zahtevati vračila takse za vlogo, s katero je
zahteval, naj se dejanje opravi ali dokument izda.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, taksni zavezanec, ki je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni
izdal ali opravil, ker je bil postopek ustavljen na zahtevo ali z
opustitvijo ali opravo kakšnega dejanja taksnega zavezanca,
potem ko je bil izveden že celotni ugotovitveni postopek, ne
more zahtevati vračila takse za ta dokument ali dejanje.
Postopek za povrnitev se začne na podlagi pisne zahteve taksnega zavezanca, če preveč plačana taksa ne presega
200 točk, v primeru večjih zneskov pa se postopek začne po
uradni dolžnosti.
O povrnitvi takse odloča organ, ki vodi postopek na
prvi stopnji.
Taksa se povrne iz državnega proračuna oziroma proračuna občine.
18. člen
Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki ga vloži najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je bila
taksa pomotoma plačana oziroma od dneva, ko je izvedel, da
dejanje ni bilo opravljeno ali dokument izdan oziroma od dneva, ko je bila izdana odločba, s katero se je ugodilo pritožbi.
Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh
let od dneva, ko je bila plačana.
19. člen
Če je treba takso prisilno izterjati, organ, ki vodi postopek, o tem pisno obvesti davčni organ, ki je krajevno pristojen
za taksnega zavezanca.
Po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka davčni
organ izda odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu
naj v 15 dneh od prejema odločbe plača dolžno takso. Če
taksni zavezanec v tem roku takse ne plača, se taksa prisilno izterja.
Taksa se prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo davkov.
Neplačane takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi ne presega zneska, ki je
z davčnimi predpisi določen kot znesek, za katerega se ne
opravi prisilna izterjava.
Ne glede na prvi do četrti odstavek tega člena, carinske
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 izterjavo carinskega dolga oziroma trošarin.
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20. člen
Pravica izterjati takso zastara v dveh letih po preteku
leta, v katerem bi morala biti plačana.
Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno izterjati pretrga vsako uradno dejanje pristojnega
organa, katerega namen je plačilo oziroma izterjava takse in
je dano v vednost taksnemu zavezancu.
Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko potečejo štiri
leta od dneva, ko je nastala obveznost za plačilo takse.
III. TAKSNE OPROSTITVE
21. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti, po
predpisih o taksah enake pravice, kot jih imajo slovenski
državljani.
22. člen
Za dokumente in dejanja v postopkih, ki se uvedejo
po uradni dolžnosti, se v postopku na prvi stopnji ne plača
takse.
23. člen
Takse ne plačujejo:
1. država in državni organi,
2. samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi,
3. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih in konzularnih zadevah, pod pogojem vzajemnosti,
4. mladoletniki v vseh postopkih, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij,
5. taksni zavezanci – posamezniki v slabih premoženjskih razmerah – razen taks po tarifni številki 11, po točki 1.f,
1.g, 2.d, 2.e, 3.c in 3.d tarifne številke 12, po tarifnih številkah
14 in 19, ter tarifnih številkah iz XI. in XII. poglavja taksne
tarife tega zakona,
6. taksni zavezanci – za potrdila oziroma podatke iz
uradnih evidenc, ki jih organ v okviru upravnega postopka v
skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000 in 52/02) sam pridobi
od drugega organa,
7. taksni zavezanci za vloge, potrdila in odločbe v postopku za povrnitev škode v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč.
24. člen
Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni:
1. podjetja in druge organizacije ter posamezniki – pri
izvrševanju javnih pooblastil;
2. dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije
za samopomoč – za dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene;
3. društva, ki jim je podeljen status društva v javnem
interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem
njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu;
4. ustanove, ustanovljene v skladu z veljavnimi predpisi
– za dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovega
dobrodelnega ali splošno koristnega namena, za katerega
so ustanovljene;
4.a sindikati – za dokumente in dejanja v postopkih
zastopanja interesov delavcev ter v postopku za pridobitev
pravne osebnosti in lastnosti reprezentativnosti sindikata;
5. invalidi, za katere je določeno v zdravstvenem spričevalu, da smejo voziti le prirejeno vozilo – v postopku za
pripustitev k vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje in za
izdajo ter podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega
dovoljenja;
6. brezposelne osebe – v postopku uveljavljanja
pravic iz naslova obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti;
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7. učenci osnovnih šol, vajenci in dijaki v srednjem izobraževanju ter študentje – za dokumente in dejanja v zvezi
s šolanjem;
8. osebe, ki podarijo svoje premoženje državi ali samoupravni lokalni skupnosti ali se odpovejo lastninski pravici na
zemljišču ali stavbi v korist države ali samoupravne lokalne
skupnosti ali pa brezplačno odstopijo državi ali samoupravni
lokalni skupnosti kakšno drugo stvarno pravico na nepremičninah – v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih
stvarnih pravic;
9. tujci, za dokumente in dejanja, določena v mednarodnih sporazumih, ki veljajo v Republiki Sloveniji;
10. tujci, v postopkih za priznanje statusa begunca, začasnega prebivanja iz humanitarnih razlogov in začasnega
zatočišča;
11. javni socialno-varstveni zavodi in pravne ter fizične
osebe, ki na podlagi koncesije v skladu s predpisi socialnega
varstva opravljajo socialno-varstveno dejavnost – v zvezi z
opravljanjem te dejavnosti.
Pristojni organ po uradni dolžnosti zagotavlja izvajanje
določb tega poglavja, med drugim tudi na podlagi podatkov,
ki jih predloži taksni zavezanec. V dvomu pristojni organ pozove taksnega zavezanca, da predloži dokazila za uveljavljanje taksne oprostitve.
25. člen
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah
iz 5. točke 23. člena tega zakona se štejejo:
– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva,
– prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva ter
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki
urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.
Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo
taksni zavezanci s pravnomočno odločbo.
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah
se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči,
dodatka ali nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vse predpisane kriterije za prejemke iz prvega
odstavka tega člena. Taksni zavezanec mora v postopku,
v katerem zahteva taksno oprostitev dokazati, da izpolnjuje
zahtevane kriterije.
Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah
se štejejo tudi obsojenci, ki bi bili ob odpustu s prestajanja
kazni zapora v skladu z zakonom upravičeni do enkratne
denarne pomoči.
Obsojenec na prestajanju kazni zapora je lahko, glede
na višino denarja, ki ga zasluži z delom med prestajanjem
kazni, oziroma glede na vsoto denarja, ki ga hrani kot obvezni prihranek v zavodu, oproščen plačevanja taks po tem
zakonu.
26. člen
Za dobrodelno organizacijo oziroma za organizacijo
za samopomoč iz 2. točke 24. člena tega zakona se šteje
neprofitna organizacija, ki je v skladu z veljavno zakonodajo
ustanovljena z namenom, določenim s predpisi socialnega
varstva.
27. člen
Kadar se začne postopek na zahtevo več oseb, od
katerih so nekatere oproščene plačila takse, plača v takem
postopku takso tisti, ki plačila takse ni oproščen.
Ne glede na prejšnji odstavek, plača oseba, ki ni upravičena do taksne oprostitve, v primerih, ko se taksa odmerja
po vrednosti predmeta, takso samo od njej pripadajočega
dela vrednosti predmeta.
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28. člen
Taks so oproščeni naslednji dokumenti in dejanja:
1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene
zaradi zagotavljanja javne koristi;
2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah
ter prošnje za pogojni odpust s prestajanja zaporne kazni in
odločbe o takih prošnjah ter pritožbe obsojencev zoper odločbe o disciplinski kazni;
3. dokumenti in dejanja v postopku za pridobitev dokaza
o slabih premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje
oprostitve plačila stroškov v upravnem oziroma sodnem postopku;
4. dokumenti in dejanja v postopku za vračilo nepravilno
ali preveč plačanih davščin in drugih obveznih dajatev;
5. dokumenti in dejanja v postopku za popravo napak v
odločbah, drugih listinah in uradnih evidencah;
6. dokumenti in dejanja v volilnih postopkih;
7. (črtana);
8. prijave in vpisi v matične knjige;
9. vse vrste prijav (napovedi) in njihovih prilog za odmero davkov ter dokumenti in dejanja za uveljavitev z davčnimi
predpisi uvedenih oprostitev in olajšav;
10. prijave in zahtevki za vpis v ali izbris iz davčnih registrov ter potrdila oziroma odločbe o vpisu v oziroma izbrisu
iz registra;
11. dokumenti in dejanja v postopku arondacije in komasacije zemjišč;
12. dokumenti in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
zdravstvenega varstva;
13. dokumenti in dejanja za uveljavitev socialno-varstvenih pravic;
14. dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic
do družinskih prejemkov;
14.adokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem osebnih stikov med otroci in starši;
14.bdokumenti in dejanja v postopku za izdajo parkirne
karte;
15. dokumenti in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom priznane invalidom, vojnim veteranom
in žrtvam vojnega nasilja;
15.adokumenti in dejanja v postopku izdaje gradbenih
dovoljenj v okviru varstva vojnih grobišč;
16. dokumenti in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega
razmerja;
17. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in podaljševanjem pomorskih knjižic;
18. dokumenti in dejanja v zvezi z ureditvijo državljanskih dolžnosti in pravic pri obrambi države oziroma varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
19. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča;
20. dokumenti in dejanja v zvezi z razlastitvijo premoženja in denacionalizacijskimi postopki;
21. izvirne diplome, spričevala ter druge listine o
uspešno končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov
in prepisov;
22. dokumenti in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih
spomenikov in naravnih vrednot;
23. vloge naslovljene na varuha človekovih pravic in
druge institucije za prošnje in pritožbe;
24. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje državnega tožilca;
25. dokumenti in dejanja v postopku za pokop ali prekop
umrlih ali prenos posmrtnih ostankov;
26. dokumenti in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja
med štipendistom in tistim, ki daje štipendijo;
27. dokumenti in dejanja v zvezi s pristopom k strokovnemu izpitu pred državnimi organi;
28. dokumenti in dejanja v zvezi z izdajo in podaljšanjem potnih listin, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi.
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IV. POSEBNE DOLOČBE
29. člen
Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih državne uprave so prihodek državnega proračuna.
Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občin so prihodek proračunov občin.
Prihodki od taks, plačanih v kolkih, se vplačujejo na
ustrezne vplačilne račune odprte za vplačevanje javnofinančnih prihodkov, razporejajo pa se v delitvenem razmerju
70% v dobro državnega proračuna in 30% v dobro občinskih
proračunov, če ni z zakonom o izvrševanju državnega proračuna določeno drugače.
Prihodki iz prejšnjega odstavka, ki pripadajo občinam,
se razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki
Sloveniji, in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto.
Razmerja iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo,
pristojno za finance.
29.a člen
Vlada Republike Slovenije lahko zaradi upoštevanja
mednarodno sprejetih obveznosti ali začasno, za dobo največ enega leta zaradi prilagajanja izjemnim razmeram (naravne in ekološke nesreče, nalezljive bolezni rastlin in živali,
bistveno spremenjene razmere na tržišču ipd.) zviša ali zniža
višino upravnih taks, in sicer največ do 50% števila točk posamezne takse iz tarifnih številk 52 do 59, 61 in 62a.
Taksa iz 62. tarifne številke se obračuna od spremenjene višine takse iz prejšnjega odstavka.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja ministrstvo,
pristojno za finance in druga ministrstva, vsako v mejah svojega delovnega področja.
Zakon o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS,
št. 8/2000) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Za dokumente in dejanja, za katere je nastala taksna
obveznost do uveljavitve tega zakona, se plača taksa po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za
dokumente ali dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega
zakona, se taksa po tem zakonu ne doplača, preveč plačana
taksa pa se ne vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona organ druge stopnje razveljavi odločbo, ki jo je organ prve stopnje izdal, preden je
začel veljati ta zakon, se za odločbo organa prve stopnje
taksa ne doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
32. člen
Upravni kolki, ki so bili natisnjeni pred uveljavitvijo tega
zakona se lahko uporabljajo tudi za plačevanje taks po tem
zakonu.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79,
23/82, 18/85, 33/85 – popr., 24/88, 1/90, Uradni list RS, št.
33/90 – popr., 20/91 in 12/92) ter Zakon o plačevanju določenih upravnih taks (Uradni list RS, št. 34/91-I in 13/93).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
Zakon o zveznih upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 5/72,
70/87, 68/84, 74/87 in 46/89) in Zakon o tarifi zveznih upravnih taks (Uradni list SFRJ, št. 77/87 in 63/89).

Uradni list Republike Slovenije
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odredba o določitvi zneskov konzularnih taks, ki jih v tujini pobirajo diplomatska in konzularna predstavništva Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 47/94).
34. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 52. člen in druga alinea 54. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94),
– 61. člen in četrta alinea 108. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99),
– 22. člen Zakona o meroslovju, v delu, ki se nanaša na
pristojbine (Uradni list RS, št. 1/95).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati:
– 21. člen Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil
in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in
58/85).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Uredba o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz, izvoz, prevoz v
tranzitu) in v notranjem prometu (Uradni list RS, št. 28/94),
– Uredba o pristojbinah na področju veterinarstva
(Uradni list RS, št. 6/95, 10/95 – popr., 14/95 in 44/95),
– 1. in 3. člen Uredbe o pristojbinah in cenah za storitve
v postopku homologacije vozil (Uradni list RS, št. 41/96),
– Uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (Uradni list RS, št. 74/98), v delu, ki se
nanaša na pristojbine,
– drugi odstavek 1. člena Uredbe o stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril ter overitve etalonov
in meril (Uradni list RS, št. 38/96),
– Odlok o višini pristojbin za kritje stroškov ugotavljanja
zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe,
ki se uvozijo in o načinu njihovega plačila (Uradni list RS,
št. 29/92).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– vsi občinski odloki o upravnih taksah.
35. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
upravnih taksah – ZUT-A (Uradni list RS, št. 44/2000)
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
13. člen
Taksni zavezanci, ki so plačali takso na področju veterinarstva po 53., 55. in 61. tarifni številki zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 8/00), so upravičeni do povračila
razlike, ki je nastala z zmanjšanjem števila točk po tem zakonu.
Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev razlike iz
prejšnjega odstavka v 60 dneh od dneva uveljavitve tega
zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
upravnih taksah – ZUT-B (Uradni list RS, št. 81/2000)
vsebuje naslednjo končno določbo:
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
upravnih taksah – ZUT-C (Uradni list RS, št. 42/02) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
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III. POTRDILA

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 takšnim
instrumentom.
Vlada in pristojni organi lokalnih skupnosti morajo v roku
enega leta od uveljavitve tega zakona zagotoviti tehnično
opremljenost upravnih organov, ki omogoča plačevanje taks
pri upravnem organu z elektronskim denarjem ali drugimi
veljavnimi plačilnimi sredstvi.

Tarifna številka 4

31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
upravnih taksah – ZUT-D (Uradni list RS, št. 18/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 1., 11. in 12. člena tega
zakona, ki začnejo veljati 1. maja 2004.
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Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi
uradnih evidenc, če ni s to tarifo ali zakonom
drugače določeno

15 točk

Za potrdila, izdana na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka, če ni s to tarifo ali
zakonom drugače določeno

50 točk

Za potrdilo o katastrskih podatkih parcele
Za kopijo katastrskega načrta za vsak list formata
A4 in izpis iz posestnega in lastninskega lista

I. VLOGE

30 točk
60 točk

Opomba:
(1) Za prvi izpisek iz rojstne ali poročne matične knjige ali
matične knjige umrlih se ne plača taksa.
Tarifna številka 5
Za dvojnik diplome, spričevala ter druge listine o
uspešno končanem izobraževanju ali strokovnem usposabljanju
20 točk
Tarifna številka 6
Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje
poreklo ali vrednost ali količina ali kakovost ali
zdravstvena neoporečnost blaga, razen potrdil o
poreklu blaga, ki jih potrjujejo carinski organi

Priloga – TAKSNA TARIFA
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30 točk

Tarifna številka 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve
in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna
druga taksa

IV. OVERITVE, PREPISI, KOPIJE IN PREVODI
50 točk

Opomba:
(1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva
taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.

Tarifna številka 7
Za overitev načrta se plača od celega ali začetega kvadratnega metra:
1. za overitev prvega izvoda
50 točk
2. za overitev vsakega nadaljnjega izvoda
15 točk
3. za overitev kopije
15 točk
Tarifna številka 8

(2) Taksa se ne plača za vlogo za izdajo potrdila.
Tarifna številka 2
Za pritožbo oziroma ugovor zoper odločbo ali sklep,
izdan v upravni zadevi
200 točk
II. ODLOČBE IN SKLEPI
Tarifna številka 3
Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna
taksa
200 točk
Opombi:
(1) Če se izda ena odločba na zahtevo več oseb, se plača
taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se
odločba vroči.
(2) Za odločbo o pritožbah se ne plača taksa.
Za sklepe, s katerimi se zaključi postopek oziroma sklepe,
ki so izdani na zahtevo stranke in za katere ni predpisana
posebna taksa 200 točk.

Za overitev podpisa

15 točk
Tarifna številka 9

Za prepise oziroma fotokopije uradnih aktov ali listin pri
državnem organu:
1. če jih prepišejo zainteresirane osebe od polpole
izvirnika

5 točk

2. če jih prepiše oziroma fotokopira organ, od
polpole izvirnika

20 točk

3. če prepiše oziroma fotokopira organ akte ali
listine v tujem jeziku, od polpole izvirnika

30 točk

Opomba:
(1) Polpola po tej tarifi je list papirja formata A-4 ali manjši.
Tarifna številka 10
Za prevode iz enega jezika v drugega:
1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed

30 točk
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2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed
od vsake začete polpole prevoda

Uradni list Republike Slovenije
60 točk

V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH
UPRAVNIH ZADEV
Tarifna številka 11
Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v
državljanstvo Republike Slovenije (10., 12., 13. in
14. člen zakona o državljanstvu Republike
Slovenije – Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91,
38/92, 61/92 – odločba US, 13/94 in 59/99 odločba US) ali za prenehanje državljanstva
Republike Slovenije (18. in 22. člen zakona o
državljanstvu Republike Slovenije) ali za odločbo o
ugotovitvi, da je državljanu Republike Slovenije
prenehalo državljanstvo zaradi odreka (25. člen
zakona o državljanstvu Republike Slovenije)
2.000 točk
Za izdajo zagotovila, da bo vložnik zahtevka sprejet
v državljanstvo (11. člen zakona o državljanstvu
Republike Slovenije)
100 točk
Opombe:
(1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v
državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali
sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane
iste družine, se plača za vse družinske člane ena sama
taksa.
(2) Ena sama taksa se plača tudi za izdajo zagotovila iz
11. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije, če
se le-to izda sočasno večim članom iste družine.
(3) Takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo Republike
Slovenije ne plača oseba, ki uživa status begunca.
Tarifna številka 11a
Za ugotovitveno odločbo o državljanstvu

2000 točk

1. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije:
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta

25 točk

b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 2 let

30 točk

c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let

75 točk

e) za izdajo skupinskega potnega lista za vsako
osebo

150 točk
40 točk

f) za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve
(izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz točk a), b), c)
in d) se plača dvakratna vrednost takse,
g) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake
naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve) ali uničenja
potnega lista iz točk a), b), c) in d) se plača štirikratna
vrednost takse,
h) vloga za izdajo potnega lista
i) potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika

a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo
1 leta

25 točk

b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo
5 let

50 točk

c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo
10 let

100 točk

d) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru prve pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja osebne izkaznice iz točk
a), b) in c) se plača dvakratna vrednost takse,
e) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru vsake naslednje pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja osebne
izkaznice iz točk a), b) in c) se plača štirikratna vrednost
takse,
f) vloga za izdajo osebne izkaznice

5 točk
10 točk

5 točk

3. Za odločbe o prošnji tujca za:
a) izdajo potnega lista za tujca

300 točk

b) izdajo oziroma podaljšanje potnega lista
za begunca

200 točk

c) za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve
(izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz točk a) in b),
se plača dvakratna vrednost takse,
d) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve) ali uničenja potnega lista
iz točk a) in b) se plača štirikratna vrednost takse,
e) za izdajo osebne izkaznice za tujca

Tarifna številka 12

d) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let

2. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije

100 točk

Opombe:
(1) Za sočasno izdajo potnega lista za tujca, v katerega se
sočasno vpišejo tudi otroci, se plača za vse osebe samo
ena taksa.
(2) Za naknadni vpis otrok v potni list za tujca, se plača
taksa iz 3.a) in 3.b) točke te tarifne številke, ne glede na to,
koliko otrok se naenkrat vpiše v potni list.
(3) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo
tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(4) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1.f) in 1.g)
oziroma 2.d) in 2.e) te tarifne številke dokaže, da je z listino
ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo
dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz točke 1.a),
b), c) in d), oziroma 2.a), b) in c) te tarifne številke.
(5) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika o potnih listinah in o vizumih ter o načinih
vodenja evidenc o potnih listinah in vizumih (Uradni list
RS, št. 19/91-I in 52/94) z veljavnostjo 10 let, ob zamenjavi
s potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz 1. točke
35. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 65/00), najmanj pet let, znaša
upravna taksa iz 1.d) točke te tarifne številke 75 točk.
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(6) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja
evidenc o potnih listinah in vizumih z veljavnostjo pet let,
ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na podlagi predpisa
iz 1. točke 35. člena zakona o potnih listinah državljanov
Republike Slovenije, najmanj dve leti in pol, znaša upravna
taksa iz 1.c) točke te tarifne številke 30 točk, upravna taksa
iz 1.d) točke te tarifne številke pa 75 točk.
(7) Za potrditev dovoljenja, ki ga izda pristojni center za socialno delo na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o
potnih listinah državljanov Republike Slovenije, se ne plača
taksa iz 1.i) točke te tarifne številke.
(8) Vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika ali
pristojnega centra za socialno delo iz 1.i) točke te tarifne
številke, je takse prosta.
(9) Točki 1.c) in 1.d) te tarifne številke in peti ter šesti odstavek
opomb k tej tarifni številki se uporabljajo od 1. januarja 2001.
(10) Takse po tej tarifni številki se plačujejo v gotovini.
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1. v zvezi z izdajo začasnega dovoljenja za gibanje in muditev na mejnem prehodu:
– za vlogo
5 točk
– za dovoljenje
15 točk
2. v zvezi z izdajo stalnega dovoljenja za gibanje in muditev
na mejnem prehodu:
– za vlogo
5 točk
– za dovoljenje
75 točk
Tarifna številka 15
1. Za izdajo odločbe o vpisu društva v register
društev

300 točk

2. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe temeljnega
akta v register društev
200 točk
3. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe imena, sedeža
ali zakonitega zastopnika društva
50 točk
Tarifna številka 16
1. Posamezniki za odločbe o vlogi:

Tarifna številka 13
1. Za izdajo vizuma na potni list in za dovoljenja za državljane Republike Slovenije:

a) za dovoljenje za nabavo lovskega
in športnega orožja

400 točk

a) za vizum za neomejeno število potovanj

b) za dovoljenje za nabavo varnostnega
in drugega orožja

600 točk

c) za dovoljenje za nabavo orožja z namenom
zbiranja

150 točk
100 točk

b) za klavzulo »poslovno v...«

100 točk
60 točk

2. Za odločbe o prošnji tujca za izdajo vizuma in dovoljenja:
– na mejnem prehodu:
a) za vizum za enkratni vstop (vizum C)

485 točk

d) za dovoljenje za nabavo streliva ali delov
streliva

b) za tranzitni vizum za enkratno potovanje
(vizum B)

485 točk

e) za orožni list za varnostno in drugo
orožje

600 točk

c) za skupinski vizum (vizum B in C):
– za vizum
– in za vsako osebo

485 točk
14 točk

f) za orožni list za lovsko in športno
orožje

300 točk

g) za dovoljenje za posest orožja

300 točk

h) za dovoljenje za posest podedovanega
orožja in spremembo orožnega lista v
dovoljenje za posest

250 točk

i) za dovoljenje za zbiranje orožja

800 točk

j) za dovoljenje za nabavo delov orožja
z namenom zamenjave

100 točk

k) za izdajo priglasitvenega lista

150 točk

– pri pristojnem organu:
a) za dovoljenje za začasno prebivanje

400 točk

b) za maloobmejno izkaznico

400 točk

c) za dovoljenje za stalno prebivanje

1000 točk

Opombe:
(1) Za vizum na potni list, v katerega so vpisani družinski
člani, se plača ena taksa.
(2) Za vizum na potni listini za begunce se ne plača taksa,
kadar se nosilec potnega lista izseljuje iz Republike Slovenije.
(3) Odločbe iz druge alinee 2. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
Tarifna številka 14
V zvezi z izdajo dovoljenja za gibanje in muditev na mejnem prehodu:

l) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane
orožne listine

50 točk

2. Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za nabavo orožja

1200 točk

b) za orožni posestni list

800 točk

c) za potrditev pooblastila za nošenje
orožja

800 točk

d) za potrditev pooblastila za prenos
orožja

400 točk
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e) za dovoljenje za zbiranje orožja

1000 točk

f) za dovoljenje za nabavo orožja z
namenom zbiranja

300 točk

g) za dovoljenje za nabavo delov orožja
z namenom zamenjave

100 točk

h) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane
orožne listine

100 točk

3. Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za opravljanje prometa
z orožjem

2000 točk

b) za dovoljenje za opravljanje dejavnosti
strelišča

2000 točk

(2) Za športna društva in državne reprezentance se izda eno
dovoljenje iz 2. in 3. točke te tarifne številke in plača ena
taksa. Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo.
Tarifna številka 18
Za izdajo dovoljenja za promet z eksplozivnimi
snovmi in dovoljenja za uporabo novo proizvedene ali
uvožene eksplozivne snovi
1500 točk
Tarifna številka 19
1. Za izdajo dovoljenja za izvoz, uvoz eksplozivnih
snovi ali orožja
500 točk
2. Za izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivnih
snovi ali orožja

1000 točk

Tarifna številka 20

Opombe:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno 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.
(2) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz
tarifne številke 1 te taksne tarife.
(3) Za dvojnik orožne listine se plača za vsako posamezno
orožje polovična taksa iz te tarifne številke.
(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
Ribiško zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z
ribolovom kot pridobitno dejavnostjo ter organizacije rezervnih častnikov.
(6) Za zamenjavo orožne listine po prvem oziroma drugem
odstavku 84. člena zakona o orožju se plača taksa iz 1.l)
točke oziroma iz 2.h) točke te tarifne številke.
Tarifna številka 17
Za izdajo dovoljenja:
1. za gradnjo ali postavitev objektov in
naprav na območju mejnega prehoda
2. za vnos in nošenje orožja in streliva
v času (začasnega) bivanja v Republiki
Sloveniji
3. tujcu, ki gre na lov ali članu strelskega
društva za tranzit lovskega ali športnega
orožja in streliva zanj preko ozemlja
Republike Slovenije

300 točk

1.
a) za pripustitev k vozniškemu izpitu (teoretičini
in praktični del izpita) ali za izdajo vozniškega
dovoljenja

150 točk

b) za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 80 točk
c) za izdajo novega vozniškega dovoljenja v primeru
prve pogrešitve (izguba, odtujitev) vozniškega
dovoljenja se plača dvakratna vrednost takse
določene v 1.a) točki te tarifne številke;
d) za izdajo novega vozniškega dovoljenja v primeru
vsake naslednje pogrešitve (izguba, odtujitev)
vozniškega dovoljenja se plača štirikratna vrednost
takse določene v 1.a) točki te tarifne številke.
2. Za izdajo prometnega in začasnega prometnega
dovoljenja:
a) za izdajo prometnega dovoljenja za motorno vozilo
ali priklopno vozilo
150 točk
b) za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja
za motorno vozilo ali priklopno vozilo
80 točk
c) za vsako spremembo, ki vpliva na spremembo
podatkov o vozilu v prometnem dovoljenju

80 točk

d) za izdajo novega prometnega dovoljenja v primeru
prve pogrešitve (izguba, odtujitev) prometnega
dovoljenja se plača dvakratna vrednost takse
določene v 2.a) točki te tarifne številke;
e) za izdajo novega prometnega dovoljenja v primeru
vsake naslednje pogrešitve (izguba, odtujitev)
prometnega dovoljenja se plača štirikratna vrednost
takse določene v 2.a) točki te tarifne številke.

100 točk

Opombe:

100 točk

(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega dovoljenja ali prometnega dovoljenja se plača taksa
iz točke 1.a) in 2.a) te tarifne številke.

Opombe:
(1) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača v gotovini ali v
kolkih.

(2) Za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti prometnega
dovoljenja se ne plača taksa, če listino izda oziroma podaljša njeno veljavnost organizacija, pooblaščena za tehnične
preglede motornih in priklopnih vozil.
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(3) Če taksni zavezanec iz točke 1.c) in 1.d) ter 2.d) in 2.e)
dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo dejanje pristojnim organom, plača
samo takso iz točke 1.a) oziroma 2.a) te tarifne številke.
(4) Za odjavo vozila se ne plača taksa iz te tarifne številke,
ampak taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.
Tarifna številka 21
Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano
na zahtevo taksnega zavezanca
600 točk
Za vsako naslednjo odločbo o spremembi osebnega
imena, izdano na zahtevo taksnega zavezanca se
plača dvakratna vrednost takse iz prejšnjega odstavka.
Opomba:
(1) Če gre za spremembo osebnega imena zaradi uskladitve
osebnega imena med posameznimi evidencami in osebnimi
dokumenti ali odločbami, se ne plača taksa po tej tarifni številki, ampak po tarifni številki 3 te taksne tarife.
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2. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli koncesija
za posredovanje zaposlitve:
a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti
pogodbe

1.000 točk

b) za nedoločen čas

7.000 točk

3. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli koncesija
za posredovanje dela:
a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti
pogodbe

1.000 točk

b) za nedoločen čas

5.000 točk

Opomba:
(1) Plačila takse po tej tarifni številki so oproščene študentske
organizacije, ustanovljene v skladu z zakonom o skupnosti
študentov (Uradni list RS, št. 38/94).
Tarifna številka 26

Tarifna številka 22
Uradno dejanje sklepanja zakonske zveze
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400 točk

Tarifna številka 23
Za izdajo delovnih dovoljenj tujcem, za:
1. osebna delovna dovoljenja:
a) za nedoločen čas
b) za določen čas

2.000 točk
1.000 točk

2. delovna dovoljenja na vlogo delodajalca za
sklenitev delovnega razmerja ali za sklenitev
pogodbe o delu

1.000 točk

Za akt, s katerim organ ugotovi, da posameznik
oziroma gospodarska družba izpolnjuje vse pogoje za
opravljanje dejavnosti
300 točk
Za overitev in za vpis v vpisnik priglasitvenega
lista, s katerim posameznik pridobi status
samostojnega podjetnika posameznika

150 točk

Za akte, ki jih izdajajo pristojni organi
posameznikom, ki niso samostojni podjetniki
posamezniki in z njimi pridobijo pravico
opravljati dejavnost 150 točk
Tarifna številka 27

Opomba:
(1) Za delovno dovoljenje, ki se tujcu izda za sezonsko delo
v kmetijstvu, se taksa ne zaračunava.

VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ

Tarifna številka 24
Odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za delo v tujini:
1. za vlogo

(črtana)

100 točk

2. za odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za
izvedbo pogodbe o delu

Tarifna številka 28
1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega
in plavajočega objekta na morju:
a. za vpis v vpisnik morskih ladij

600 točk
120 točk

a) do vključno 5 delavcev

1.000 točk

b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na morju

b) do vključno 15 delavcev

2.000 točk

c. za vpis v vpisnik morskih čolnov

c) do vključno 50 delavcev

4.000 točk

d) nad 50 delavcev

6.000 točk

3. za dodatno odobritev kontingenta delovnih
dovoljenj v okviru iste pogodbe o delu oziroma
podaljšanje izvajanja pogodbe

500 točk

Tarifna številka 25
V postopku za dodelitev koncesije za posredovanje zaposlitve oziroma posredovanje dela za:
1. vlogo za podelitev koncesije za posredovanje
zaposlitve ali posredovanje dela
1.000 točk

2. Za izdajo vpisnega lista za morsko ladjo in
vpisnega lista za plavajoči objekt na morju

60 točk
200 točk

a) za spremembo podatkov vpisnega lista za morsko
ladjo in za podaljšanje veljavnosti ter za
spremembo podatkov vpisnega lista za plavajoči
objekt na morju
80 točk
3. Za vpis spremembe ali izbris morske ladje in
plavajočega objekta na morju v oziroma iz vpisnika
ter za izvleček iz vpisnika morskih ladij in
plavajočih objektov na morju
100 točk
4. Za izdajo vpisnega lista za morski čoln

100 točk
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a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
podatkov vpisnega lista za morski čoln
5. odločba o določitvi imena morskih ladij
6. Za vpis spremembe ali izbris morskega čolna v
oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika
morskih čolnov

Uradni list Republike Slovenije
30 točk
130 točk

50 točk

Opombi:
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za ladje in čolne,
ki se uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne, ki
so namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb.
(2) Taksa po tej tarifni številki se plačuje v gotovini.
Tarifna številka 29
1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega
in plavajočega objekta na notranjih vodah:
a. za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe
b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na
notranjih vodah, ki se vpisujejo v vpisnik pri
Upravi Republike Slovenije za pomorstvo

600 točk

120 točk

c. za vpis v vpisnik drugih plavajočih objektov na
notranjih vodah

60 točk

d. za vpis v vpisnik čolnov na notranjih vodah

60 točk

2. Za izdajo vpisnega lista za ladjo notranje plovbe
in vpisnega lista za plavajoči objekt na notranjih
vodah iz točke 1.b.
200 točk
a. za spremembo podatkov vpisnega lista za ladjo
notranje plovbe in za podaljšanje veljavnosti ter za
spremembo podatkov vpisnega lista za plavajoči
objekt na notranjih vodah iz točke 1.b.
80 točk
3. Za vpis spremembe ali izbris ladje notranje
plovbe in plavajočega objekta iz točke 1.b. v
oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika
ladij notranje plovbe in plavajočih objektov iz
točke 1.b.

100 točk

4. Za izdajo vpisnega lista za plavajoči objekt na
notranjih vodah iz točke 1.c.

100 točk

a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
podatkov vpisnega lista za plavajoči objekt na
notranjih vodah iz točke 1.c.
5. Za odločbo o določitvi imena ladij notranje
plovbe

30 točk
130 točk

Opombi:
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za ladje in čolne,
ki se uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne, ki
so namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb.
(2) Taksa po tej tarifni številki se plačuje v gotovini.
Tarifna številka 30
Za izdajo dovoljenj in soglasij v zvezi z ukrepi za varstvo
javnih cest in prometa na njih:
1. dovoljenja za delno zaporo javne ceste zaradi
izvajanja del na njej in za delno zaporo občinske
ceste zaradi prireditve na njej ter soglasja za
napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav
na območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu, za gradnjo avtobusnega postajališča zunaj
vozišča javne ceste in za priključek na javno cesto
ter za mnenje o ustrezni ureditvi priključka in
parkirišča za poslovne objekte ob javni cesti zunaj
naselja
20 točk
2. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča
na vozišču občinske ceste za izredni prevoz, za
popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na
njej, za popolno zaporo občinske ceste zaradi
prireditve na njej, za delno zaporo državne ceste
zaradi prireditve na njej, za postavitev turistične
in druge obvestilne signalizacije ob javni cesti ter
soglasja za dela na zemljiščih in objektih vzdolž
javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje javne
ceste in varnost prometa na njej, za graditev
žičniških naprav nad občinsko cesto, za odpiranje
kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob občinski
cesti, za obveščanje in oglaševanje ob občinskih
cestah ter za spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali za
spremembo teh dejavnosti ob javni cesti
200 točk
3. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča
na vozišču državne ceste, za prekopavanja,
podkopavanja in druga dela na javni cesti, za
popolno zaporo državne ceste zaradi prireditve na
njej ter soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo
gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli
drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne
ceste, za napeljevanje podzemnih in nadzemnih
vodov in naprav na območju državne ceste in njenega
varovalnega pasu, za graditev žičniških naprav nad
državno cesto, za odpiranje kamnolomov, peskokopov
in glinokopov ob državni cesti, za dela ob javni
cesti, ki vplivajo na vodostaj ali višino podzemnih
voda in zato ogrožajo stabilnost cestnega telesa
in za obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu
državnih cest zunaj naselja in ob državnih cestah
v naselju
400 točk

6. Za vpis spremembe ali izbris plavajočega objekta
iz točke 1.c. v oziroma iz vpisnika ter za izpis iz
vpisnika plavajočih objektov iz točke 1.c.
50 točk

Na področju prevozov oseb v rednem linijskem prometu:

7. Za izdajo vpisnega lista za čoln na notranjih
vodah

1. za izdajo dovoljenja za opravljanje prevoza oseb
v mednarodnem linijskem cestnem prometu za:

100 točk

a. za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
podatkov vpisnega lista za čoln na notranjih vodah 30 točk
8. Za vpis spremembe ali izbris čolna na notranjih
vodah v oziroma iz vpisnika ter za izpis iz vpisnika
čolnov na notranjih vodah

50 točk

Tarifna številka 31

(a) original dovoljenja za bilateralne linije

1.000 točk

(b) original dovoljenja za tranzitne linije

2.000 točk

(c) izdaja vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja
za bilateralne linije
100 točk
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2. potrditev voznega reda

80 točk

3. potrditev cenika

80 točk

4. potrditev itinerarja

80 točk

5. dovoljenje za začasno prekinitev prevoza na
liniji

500 točk

6. dovoljenje za trajno ustavitev na liniji

500 točk
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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.

Tarifna številka 33a

7. dovoljenje za opravljanje prevoza oseb v
notranjem medkrajevnem in primestnem prometu

60 točk

1. Na področju železniškega prometa se plača upravna
taksa za:

8. dovoljenje za spremembo prevoza na liniji v
notranjem medkrajevnem in primestnem prometu

30 točk

a) izdajo tehničnega soglasja o ustreznosti
sestavnega dela proge

500 točk

Opombi:

b) licenco prevoznika v železniškem prometu

(1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti oproščena plačila takse.

c) varnostno spričevalo prevozniku v železniškem
prometu
20.000 točk

(2) Za izdajo vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja za
tranzitne linije iz točke 1.(b) te tarifne številke se plača taksa
po tarifni številki 9 te taksne tarife.

d) izdajo izjemnega soglasja za gradnjo v varovalnem
pasu
400 točk

Tarifna številka 32
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
vožnje
3. za dovoljenje za ostale občasne prevoze

e) za izdajo obratovalnega dovoljenja za železniška
vozila
500 točk
f) slovensko tehnično soglasje o ustreznosti
železniškega vozila

500 točk

2. Za odločbe in druge akte, ki jih v upravnem postopku
izda upravljavec:
a) za odločbo o dodelitvi vlakovne poti

400 točk

500 točk

b) za soglasje za izredne prevoze

400 točk

100 točk

c) za pisno dovoljenje za osebe, ki opravljajo
določena dela na železniškem območju

400 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 vzajemnosti oproščena plačila takse iz 1., 2. ali 3. točke te tarifne
številke.
Tarifna številka 32a
V zvezi z opravljanjem posebnih linijskih prevozov potnikov
v cestnem prometu, in sicer:
1. za priglasitev pogodbe za opravljanje posebnih
linijskih prevozov
200 točk
2. za izdajo dovoljenja za opravljanje posebnih
linijskih prevozov

20.000 točk

500 točk

Tarifna številka 33
Na področju delitve dovolilnic za mednarodni prevoz blaga
se plača taksa:

Tarifna številka 34
1. Za posamezno radijsko dovoljenje
a. za bazno radijsko postajo

300 točk

b. za fiksno, mobilno-satelitsko, ladijsko in
letalsko radijsko postajo

200 točk

c. za mobilno in ročno radijsko postajo

100 točk

d. za radioamatersko radijsko postajo in radijsko
postajo, ki jo uporabljajo občani znotraj 27 Mhz
(CB postaje)

100 točk

2. Za dovoljenje za radijsko difuzno postajo:
a. do 0,5 kW

100 točk

b. več kot 0,5 do 5 kW

130 točk

c. več kot 5 do 10 kW

140 točk

d. več kot 10 do 50 kW

210 točk

e. več kot 50 kW

390 točk

3. za dovoljenje za vključevanje v javno
telekomunikacijsko omrežje

250 točk
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4. za izdajo potrdila o skladnosti
telekomunikacijskih projektov s predpisi o
telekomunikacijah za javno telekomunikacijsko
opremo
5. za potrdila v zvezi z vlogo za izdajo dovoljenj
za vključevanje v javno telekomunikacijsko
omrežje
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3. če znaša vrednost objekta 10 milijonov tolarjev3.000 točk
150 točk

100 točk

in za vrednost nad 10 milijonov tolarjev do 100
milijonov tolarjev
4. če znaša vrednost objekta
100 milijonov tolarjev

0,01%
8.000 točk

in za vrednost nad 100 milijonov tolarjev

Opomba:
(1) Za začasno dovoljenje in za podaljšanje roka za začetek uporabe se plača polovica takse iz ustrezne točke te
tarifne številke.
VII. GRADBENE TAKSE
Tarifna številka 35
(črtana)
Tarifna številka 36
Za lokacijsko informacijo:
a) za gradnjo objektov in izvajanje drugih del

250 točk

b) za promet z nepremičninami

125 točk

c) za določitev gradbene parcele
k obstoječim objektom
Za kopijo kartografskega dela
prostorskega akta za vsak list A4 formata

125 točk

0,01%

Opombi:
(1) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo
svoj stanovanjski problem.
(2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen.
Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in
otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.
Tarifna številka 40
Za ogled lokacije, kjer se namerava postaviti objekt
ali naprava
400 točk
Tarifna številka 41

20 točk

Tarifna številka 37

Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se dovoli njihova uporaba:

Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja
hidrotehničnih naprav za izkoriščanje vodnih sil za
naprave za vodovode ter za drugačne vodne zajeme:

1. do 10 prostorov

100 točk

2. nad 10 prostorov

300 točk

a. z zmogljivostjo do 1000 litrov v sekundi

75 točk

b. z zmogljivostjo nad 1000 do 3000 litrov
v sekundi

375 točk

Za pregled drugih gradbenih objektov (novih,
obnovljenih in adaptiranih), da se dovoli njihova
uporaba, se plača 0,05% od obračunske vrednosti
objekta.

c. z zmogljivostjo nad 3000 litrov v sekundi

1.875 točk

Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za dovoljenja, za
katera se plačuje taksa po tarifni številki 39 te taksne tarife.
Tarifna številka 38
Za dovoljenja za postavitev radijske postaje

300 točk

Opombe:
(1) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne sme
presegati 3.000 točk.
(2) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke se ne nanaša na objekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da smejo začeti z obratovanjem, predpisana posebna
taksa v tarifni številki 42 te taksne tarife.
(3) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo
svoj stanovanjski problem.

Opombi:
(1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja se plača polovica takse iz te tarifne številke.
(2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Slovenije,
ne plačajo te takse.
Tarifna številka 39
Za dovoljenje za gradnjo:
1. če znaša vrednost objekta do 3 milijonov tolarjev 600 točk
2. če znaša vrednost objekta 3 milijone tolarjev
in za vrednost nad 3 milijone tolarjev do 10
milijonov tolarjev

1.500 točk
0,01%

(4) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen.
Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in
otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.
Tarifna številka 42
Za tehnični pregled strojnih, električnih,
elektrostrojnih, plinskih, toplovodnih in drugih
naprav, ki morajo biti po veljavnih predpisih
pregledane, da se dovoli njihova uporaba, od
delovne ure

88 točk
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Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo
ali začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri
tehničnem pregledu.
VIII. TAKSE S PODROČJA TROŠARIN
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IX. TAKSE NA PODROČJU UGOTAVLJANJA
ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN
PREDMETOV SPLOŠNE RABE, NA PODROČJU
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN IN
VETERINARSTVA, NA PODROČJU VZORČENJA
UVOŽENIH POŠILJK VINA IN DRUGIH PROIZVODOV
IZ GROZDJA IN VINA TER NA PODROČJU PROMETA
S KEMIKALIJAMI
Tarifna številka 51

Tarifna številka 43
(črtana)

1. Za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in
predmetov splošne rabe, ki se opravi ob uvozu
blaga
33 točk

Tarifna številka 44
(črtana)
Tarifna številka 45
(črtana)

2. Za zdravstveni pregled živil ali predmetov
splošne rabe, ki se opravi izven rednega delovnega
časa republiškega zdravstvenega inšpektorja ali
ponoči
67 točk

Tarifna številka 46
(črtana)

Opomba:

Tarifna številka 48
(črtana)

(1) Če uvoznik ne pripravi pravočasno živil ali predmetov
splošne rabe za zdravstveni pregled, zdravstveni inšpektor
pa pride na njegov poziv na mesto pregleda ob določenem
času, mora uvoznik za izgubo časa republiškega zdravstvenega inšpektorja plačati takso v vrednosti 20 točk za vsako
začeto uro čakanja.

Tarifna številka 49
(črtana)

Tarifna številka 52 – glede uporabe glej 97. člen ZZVR-1
(prenehala veljati)

Tarifna številka 47
(črtana)

Tarifna številka 50
Za odločbe, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska
uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom o trošarinah, in sicer:
1. za izdajo dovoljenja za odprtje trošarinskega
skladišča
10.000 točk
2. za izdajo dovoljenja za oproščenega
uporabnika
3. za sprejem in vrnitev splošnega instrumenta
zavarovanja za zavarovanje plačila trošarine

10.000 točk

Za obvezni zdravstveni pregled pošiljk rastlin v
trgovanju čez državno mejo (uvoz, izvoz, tranzit) in
na notranjem tržišču ter za preglede
fitofarmacevtskih sredstev ob uvozu se plača:
1. za vagonske, kamionske in kontejnerske pošiljke
(a) do 10 ton
(b) za vsako nadaljnjo začeto tono

3. za poštne pošiljke

(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, dopolni ali nadomesti ter za odločbo s katero se na
zahtevo taksnega zavezanca izdano dovoljenje razveljavi,
se plača taksa v višini 10% takse, določene v 1. oziroma
2. točki te tarifne številke.

4. za potniške pošiljke:

(3) Taksa za vrnitev splošnega instrumenta zavarovanja za
zavarovanje plačila trošarine iz 3. točke te tarifne številke se
plača le, če je vrnitev ali delno vrnitev instrumenta zavarovanja taksni zavezanec zahteval pred potekom veljavnosti
instrumenta zavarovanja.
Tarifna številka 50a
(črtana)

1,67 točke

vendar za vsako posamezno pošiljko najmanj

Opombi:

(2) Taksa iz 1. ali 2. točke te tarifne številke se ne plača za
formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec
zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje,
pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje izdano.

13 točk

2. za ladijske pošiljke:
(a) za vsako začetno tono

300 točk

133 točk

167 točk
27 točk

(a) do 100 kg

27 točk

(b) za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg (do 500 kg) 1,67 točke
5. za letalske pošiljke:
(a) do 10 kg
(b) za vsakih nadaljnjih začetkih 10 kg

27 točk
1,67 točke

6. za pošiljke vseh vrst sadik, trsov in podlag:
(a) do 1.000 komadov
(b) za vsakih nadaljnjih 3.000 komadov

133 točk
13 točk

7. za pošiljke cepičev ter sadik jagod in zelenjave:
(a) do 10.000 komadov

133 točk

Stran

4642 /

Št.

40 / 20. 4. 2004

Uradni list Republike Slovenije

(b) za vsakih nadaljnjih 10.000 komadov

13 točk

Tarifna številka 55
(prenehala veljati)

8. za pošiljke lesa:
(a) do 10 kubičnih oziroma prostorninskih metrov
(b) za vsak nadaljnji začeti kubični ali
prostorninski meter

133 točk

Tarifna številka 56
(prenehala veljati)

1,67 točke

Tarifna številka 57
(prenehala veljati)
Tarifna številka 58
(prenehala veljati)

9.1. za fitofarmacevtska sredstva ob uvozu:
(a) do 10 ton ali 10.000 litrov

133 točk

(b) za vsako nadaljnjo začeto tono ali 1.000 litrov

Tarifna številka 59
(prenehala veljati)

13 točk

Tarifna številka 60
(prenehala veljati)

9.2. za vzorce fitofarmacevtskih sredstev ob uvozu:
(a) do 10 kg ali 10 litrov
(b) za vsak nadaljnji začeti kg ali liter

27 točk

Tarifna številka 61
(prenehala veljati)

1,67 točke

Tarifna številka 62
(prenehala veljati)

Opombe:
(1) Višina takse za uvoz sadilnega materiala večletnih
rastlin, za katere je obvezno spremljanje zdravstvenega
stanja med rastno dobo pri končnem uporabniku, se poveča za 400% takse, določene v 6. oziroma 7. točki te tarifne
številke.

Tarifna številka 62a
Za kritje stroškov kmetijskega inšpektorja pri pregledu pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem prometu:

(2) Višina takse za obvezni zdravstveni pregled semenskega materiala se poveča za 100% takse, določene v 1. do 5.
točki te tarifne številke.

1. za pošiljke do 5000 litrov

(3) Višina takse za izdajo spričevala o zdravstvenem stanju
rastlin na notranjem tržišču se obračuna enkratno za celotno količino rastlin, pri zdravstvenem pregledu rastlin v objektih za pridelovanje, predno se te odpremijo porabnikom.

Opombe:

(4) V primeru zmotnega naročila pregleda ali nepravočasne
priprave rastlin za zahtevani obvezni zdravstveni pregled,
mora naročnik plačati takso v vrednosti 200 točk za vsako
začeto uro inšpektorjevega čakanja. V primeru zmotnega
naročila pregleda, je naročnik poleg te takse dolžan plačati
še stroške prevoza inšpektorja.
(5) Višina takse za obvezni zdravstveni pregled zbirnih
pošiljk rastlin se poveča za 50% takse, določene v 1. do 8.
točki te tarifne številke, če je pošiljka sestavljena iz več kot
treh različnih vrst rastlin.
(6) Za pošiljke fitofarmacevtskih sredstev, ki se začasno
uvozijo za dodelavo ali prepakiranje in se v celoti ponovno
izvozijo, se plača 50% takse, določene v 9.1. točki te tarifne
številke.
(7) Višina takse za pregled pošiljk rastlin oziroma fitofarmacevtskih sredstev, določene v 1. do 9.2. točki te tarifne
številke, ki se opravi ob nedeljah, državnih praznikih ter
izjemoma izven uradnega delovnega časa, se poveča za
100%.
(8) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli, da se
vse takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v določenem mesecu, plačajo do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu,
v katerem so nastale taksne obveznosti.
Tarifna številka 53
(prenehala veljati)
Tarifna številka 54
(prenehala veljati)

2. za vsakih nadaljnjih začetih 1000 litrov

60 točk
6 točk

(1) Za preglede pošiljk ponoči ali v nedeljo ali ob državnem
prazniku, se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za
100%. Za nočno delo se šteje delo od 19. do 6. ure.
(2) Izvoznik oziroma uvoznik, ki ne pripravi pravočasno
proizvodov za pregled, inšpektor pa pride na kraj pregleda
ob določenem času, mora plačati za vsako uro zamude 50
točk.
(3) Za preglede pošiljk, za katere je predpisano, da morajo
najprej na analizo, se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za 50%.
Tarifna številka 63
Za storitve v zvezi s prijavo oziroma registracijo kemikalij:
1. nova snov:
– vpis nove snovi v seznam, ki zajema tudi oceno
nevarnosti
24.667 točk
– dopolnitev ocene nevarnosti nove snovi

12.000 točk

2. obstoječa snov:
– ocena nevarnosti obstoječe snovi

24.667 točk

– dopolnitev ocene nevarnosti obstoječe snovi 12.000 točk
3. biocid:
– ocena nove biocidne snovi

24.667 točk

– novo dovoljenje za dajanje biocidnega pripravka v
promet
14.667 točk

Uradni list Republike Slovenije
– podaljšanje dovoljenja za dajanje biocidnega
pripravka v promet

Št.

9.333 točk

– razširitev, dopolnitev ali sprememba dovoljenja
za dajanje biocidnega pripravka v promet
4.667 točk
– izdaja izjemnega dovoljenja za dajanje biocidnega
pripravka v promet
4.667 točk
Tarifna številka 64

Stran

1. za opravljanje strokovnega izpita

667 točk

2. za popravni strokovni izpit
3. za vpis v register zastopnikov

4643

67 točk
13.333 točk

4. za obnavljanje vpisa v register zastopnikov

3.333 točk

XII. TAKSE NA PODROČJU AKREDITACIJE,
HOMOLOGACIJE, MEROSLOVJA IN PLEMENITIH KOVIN

Za izdajo raznih odločb za:
1. uvoz/izvoz kemikalije do 100kg/letno

40 / 20. 4. 2004 /

Tarifna številka 67

37 točk

2. uvoz/izvoz kemikalije od 100 do 1.000 kg/letno

111 točk

V postopku za pridobitev in vzdrževanje akreditacije se
plača:

3. uvoz/izvoz kemikalije od 1.000 do
10.000 kg/letno

331 točk

1. prijavna taksa

3.200 točk

4. uvoz/izvoz kemikalije od 10.000 do 100.000
kg/letno

991 točk

2. taksa za izdajo akreditacijske listine

6.400 točk

5. uvoz/izvoz kemikalije nad 100.000 kg/letno

2.904 točk

6. izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za
proizvodnjo z nevarnimi kemikalijami

6.667 točk

7. izdaja odločbe o izpolnjevanju pogojev za promet
z nevarnimi kemikalijami
3.333 točk

Opombi:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.
(2) Za razširitev akreditacijske listine se plača taksa v višini
50% takse iz 2. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 68

8. spremembo ali dopolnitev odločbe o izpolnjevanju
pogojev za proizvodnjo
3.333 točk

Za izdajo listine o homologaciji tipa vozila:

9. spremembo ali dopolnitev odločbe o izpolnjevanju
pogojev za promet
2.000 točk

1. za osebna in lahka tovorna vozila, kategorije M1
in N1
8.000 točk

10. izdajo izjemne odločbe za uvoz/izvoz
kemikalije

2. za avtobuse, tovornjake in vlačilce, kategorije
M2, M3, N2 in N3
12.000 točk

2.000 točk

X. TAKSE NA PODROČJU VARSTVA KONKURENCE
Tarifna številka 65
V postopku za podelitev posamične izjeme na zahtevo
stranke:
1. za izdajo odločbe o podelitvi posamične
izjeme

3.000 točk

V postopku za izdajo negativnega izvida:
1. za izdajo negativnega izvida pri sporazumih

1.500 točk

2. za izdajo negativnega izvida strankam, da niso
kršile pravil konkurence, ki se nanašajo na prepoved
zlorabe prevladujočega položaja
1.500 točk
V postopku za presojo koncentracije:
1. za priglasitev koncentracije Uradu Republike
Slovenije za varstvo konkurence
12.000 točk

3. za priklopnike nad 3.500 kg, kategorije
O3 in O4

6.400 točk

4. za priklopnike do 3.500 kg, kategorije
O1 in O2

4.000 točk

5. za motocikle in mopede, kategorije L1, L2, L3 in
L4
5.333 točk
6. za motorne tricikle, kategorije L5

5.333 točk

Opombe:
(1) Za razširitev listine o homologaciji tipa vozila se plača
taksa v višini 50% takse po tej tarifni številki.
(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri večstopenjski homologaciji se plača taksa v višini 50% takse
po tej tarifni številki.
(3) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.
Tarifna številka 69

XI. TAKSE NA PODROČJU PRAVIC INTELEKTUALNE
LASTNINE
Tarifna številka 66
Za dokumente in dejanja v zvezi z zastopanjem na področju pravic intelektualne lastnine:

V postopku homologacije lastnosti vozil, njihovih delov in
opreme:
1. za izdajo odločbe o homologaciji

5.333 točk

2. za izdajo odločbe o razširitvi homologacije

2.667 točk

Stran

4644 /

Št.
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Opomba:

(4) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec, ki ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji obrača na diplomatsko ali
konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini preko
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ali neposredno
po pošti, se plača taksa po tej tarifni številki, preračunana v
slovenske tolarje.

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.
Tarifna številka 70
V postopku preskusa in odobritve tipa merila:
1. za izdajo certifikata o odobritvi tipa merila

8.000 točk

2. za izdajo dodatka k certifikatu o odobritvi tipa
merila
4.000 točk
Opomba:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.
Tarifna številka 71

Tarifna številka 74
Za vročanje pisnih prošenj taksnih zavezancev organom
Republike Slovenije ali za vročanje odločb organov Republike Slovenije taksnim zavezancem ter za vročanje odločb
tujih oblastvenih organov zainteresiranim osebam:
1. za vročanje v evropskih državah

5 EUR

2. za vročanje v izvenevropskih državah

8 EUR

Opombi:

V postopku registracije znaka proizvajalca predmetov iz
plemenitih kovin:
1. za odločbo o znaku proizvajalca

533 točk

Opomba:

(1) Če poskrbi diplomatsko ali konzularno predstavništvo
Republike Slovenije v tujini za vročitev po letalski ali hitri
pošti, plača taksni zavezanec tudi poštnino za dostavo in
odgovor.
(2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.

Tarifna številka 75

XIII. TAKSE NA PODROČJU VARSTVA PRI DELU

Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini:

Tarifna številka 72

1. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta

32 EUR

V postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog po predpisih o varnosti pri delu, za:

2. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 2 let

40 EUR

3. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let

55 EUR

4. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let

85 EUR

1. prijavno takso

1.000 točk

2. ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih
pogojev, za vsakega ocenjevalca in za vsak dan
ocenjevanja
1.000 točk
3. za odločbo o danem dovoljenju

3.000 točk

5. za izdajo skupinskega potnega lista:
– za obrazec in
– za vsako osebo

XIV. KONZULARNE TAKSE
Tarifna številka 73
1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v
tujini

8 EUR

2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni
potrebna nova samostojna odločba

5 EUR

25 EUR
5 EUR

6. za izdajo potnega lista za vrnitev

30 EUR

7. za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika

10 EUR

Opombe:

Opombe:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve,
dane ustno na zapisnik ali kako drugače prejete v predstavništvu.
(2) Taksa po 1. točki te tarifne številke se plača tudi za
vsako upravno dejanje pri diplomatskem ali konzularnem
predstavništvu, opravljeno na zahtevo taksnega zavezanca, če za to dejanje ni predpisana posebna taksa.
(3) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača
naravnost na upravni organ, se plača taksa po tarifni številki 1 te taksne tarife.

(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev sme prosilca glede na
njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti
plačila takse.
(2) Vloga za izdajo potnega lista in vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika je takse prosta.
(3) Za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz 1., 2., 3.
in 4. točke te tarifne številke se plača dvakratna vrednost
takse. Za vsako nadaljnjo pogrešitev (izguba, odtujitev)
ali uničenje potnega lista iz 1., 2., 3. in 4. točke te tarifne
številke se plača štirikratna vrednost takse.
(4) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja
evidenc o potnih listinah in vizumih z veljavnostjo 10 let, ob
zamenjavi s potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz
1. točke 35. člena zakona o potnih listinah državljanov Re-
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Št.

publike Slovenije, najmanj pet let, znaša konzularna taksa
iz 4. točke te tarifne številke 55 EUR.
(5) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja
evidenc o potnih listinah in vizumih z veljavnostjo pet let, ob
zamenjavi s potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz
1. točke 35. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, najmanj dve leti in pol, znaša konzularna
taksa iz 3. točke te tarifne številke 40 EUR, konzularna
taksa iz 4. točke te tarifne številke pa 55 EUR.
(6) Točki 3. in 4. te tarifne številke ter četrti in peti odstavek
opomb k tej tarifni številki se uporabljajo od 1. januarja
2001.
Tarifna številka 76
Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini tujim osebam:
1. za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potnega
lista za begunce

27 EUR

2. za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potnega
lista za tujce

27 EUR

40 / 20. 4. 2004 /

Stran

4645

Opombe:
(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača taksa v višini
50% takse, določene v tej tarifni številki.
(2) Za vizum v potni list, v katerem so vpisani tudi družinski
člani imetnika potnega lista, se plača ena taksa.
(3) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini lahko oprosti plačila takse po tej tarifni številki znane osebnosti posameznih držav v skladu z načelom
vzajemnosti, tujce iz humanitarnih razlogov ter druge, če
je to v korist Republike Slovenije. O oprostitvi odloči vodja
predstavništva na predlog vodje konzularnega oddelka
predstavništva.
(4) Diplomatski in službeni vizum sta prosta takse po tej
tarifni številki.
Tarifna številka 79
Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos
posmrtnih ostankov, ki ga izda diplomatsko ali
konzularno predstavništvo Republike Slovenije, če
ni drugače predpisano
11 EUR
Tarifna številka 80

Opomba:
(1) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko
stanje in druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni
številki.

Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev
carinskih formalnosti in potrdil o izvzetju iz
postopka homologacije osebnega vozila ob vrnitvi
iz tujine v Republiko Slovenijo
27 EUR
Tarifna številka 81

Tarifna številka 77
Za overitev podpisa na prošnji za odpust ali sprejem
v državljanstvo Republike Slovenije
270 EUR
Opomba:

Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na
diplomatskem ali konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije v tujini z overitvijo:
1. za prvo stran

(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega
podpisa na listini.
Tarifna številka 78
A) Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje

81 EUR

B) Takse, ki jih diplomatska ali konzularna predstavništva
Republike Slovenije v tujini predhodno zaračunavajo za
stroške
obravnave prošenj za naslednje kategorije vizumov:

11 EUR

2. za vsako naslednjo stran

5 EUR

Opomba:
(1) Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se
plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod
pa polovica takse iz te tarifne številke.
Tarifna številka 82
Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi zainteresirana
oseba:

1. Letališki tranzitni vizum (kategorija A)

35 EUR

2. Tranzitni vizum (kategorija B)

35 EUR

3. Vizum za kratkoročno bivanje (kategorija C)

35 EUR

4. Vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo
(kategoriji B in C)

35 EUR

5. Skupinski vizum (kategorije A, B in C):
– za vizum
– za vsako osebo

Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski
jezik ali obratno

35 EUR
1 EUR

6. Vizum za dolgoročno bivanje (kategorija D)

50 EUR

Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski
jezik ali obratno, ki ga opravi in overi diplomatsko
ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije 27 EUR

7. Vizum za dolgoročno bivanje, ki hkrati velja tudi za
kratkoročno bivanje (kategoriji C in D)
50 EUR

1. za prvo stran

11 EUR

2. za vsako naslednjo stran

5 EUR

Tarifna številka 83
11 EUR

Opomba:
(1) Prošnja za storitev iz te tarifne številke je takse prosta.

Stran
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Tarifna številka 84

Tarifna številka 93

Za sestavitev oporoke:

Za opravila v zapuščinskih zadevah:

1. v pisarni predstavništva

54 EUR

2. zunaj pisarne predstavništva

87 EUR

1. Za sestavitev zapisnika v prostorih
diplomatskega ali konzularnega predstavništva
Republike Slovenije v tujini:

3. za sestavitev akta o preklicu oporoke

27 EUR

– za prvo stran zapisnika

4. za sestavo dopolnitve oporoke

43 EUR

– za vsako naslednjo stran zapisnika

Tarifna številka 85
Za sestavitev pogodbe v pisarni diplomatskega ali
konzularnega predstavništva Republike Slovenije 43 EUR
Opomba:

Tarifna številka 86
Za sestavitev pooblastila

11 EUR

Opomba:
(1) Prošnja za sestavitev pooblastila je takse prosta.
Tarifna številka 87
Za sestavitev druge listine na prošnjo
zainteresirane osebe, če v tej tarifi ni drugače
predpisano

4 EUR

2. Za uradna opravila zunaj prostorov predstavništva
(zastopanje pred lokalnimi organi, sodelovanje pri
njihovih uradnih opravilih idr.), če ni v tej tarifi
drugače predpisano, za vsako uro uradnega dela 76 EUR
3. Za popis zapuščine s cenitvijo in navedbo
vrednosti predmetov za vsako cenitev ali za vsak
dejanski izvid ali izvid z izvedencem

(1) Prošnja za sestavitev pogodbe je takse prosta.

27 EUR

87 EUR

– poleg tega od celotne vrednosti popisanih
ocenjenih predmetov

1%

4. Za upravljanje zapuščine glede katere je bila
opravljena zapuščinska obravnava, ali za upravljanje
drugega premoženja, ki ne izvira iz zapuščine, od
čistega dohodka (mesečno ali letno)

6%

Opomba:

27 EUR

(1) Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez navedbe vrednosti se plača samo taksa iz 3. točke te tarifne
številke.

Opomba:

Tarifna številka 94

(1) Prošnja za sestavitev listine je takse prosta.

Za vročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih knjižic in
drugih vrednih predmetov:

Tarifna številka 88
Za overitev spričevala o zdravstveni neoporečnosti
poslanega blaga
19 EUR

35 EUR

(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini ob brodolomu ali kakšni drugi nesreči vročijo
denar ali druge vrednosti za mornarje in njihove družine.
(2) Prošnja za storitev po tej tarifni številki je takse prosta.

Tarifna številka 90
Za overitev podpisa na listini

3%

Opombi:

Tarifna številka 89
Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev
fakture ali kakšne druge listine, s katero se
potrjuje poreklo blaga ali upravičenost kakšnega
blaga do posebnega varstva porekla ali imena

– od vročenega zneska ali od vrednosti vročenega
predmeta

11 EUR

Tarifna številka 95
Za hrambo depozitov:

Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega
podpisa na listini.

2. Za hrambo in izročitev denarja, vrednostnih
papirjev, hranilnih knjižic in vrednostnih predmetov
(dragocenosti):

Tarifna številka 91
Za overitev tujega uradnega podpisa in pečata na
listini

11 EUR

Tarifna številka 92
Za deponiranje podpisa in pečata notarja pri
diplomatskem ali konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije v tujini

1. Za akt, s katerim se potrjuje sprejem depozita v
hrambo
11 EUR

86 EUR

– za prvo leto ali del tega časa, od vrednosti

5%

– za vsako nadaljnje leto ali del tega časa, od
vrednosti

4%

3. Za hrambo oporoke ali drugih listin v korist
posameznikov ali pravnih oseb

35 EUR

Uradni list Republike Slovenije
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1659.

Opomba:
(1) Takse po tej tarifni številki se ne plača za naslednje depozite: denarne zneske, položene vnaprej za kritje taks in
stroškov podobnih terjatev diplomatskega ali konzularnega
predstavništva Republike Slovenije, za denar položen – prejet kot odškodnina za državljane Republike Slovenije iz raznih naslovov ter ob bolezni, odvzemu prostosti idr.
Tarifna številka 96
1. za vpis v seznam posadke podatkov o vkrcanju ali
izkrcanju članov posadke
5 EUR
2. za akt, s katerim se dovoljuje vkrcanje tujega
državljana kot člana posadke na ladjo slovenske
trgovske mornarice

5 EUR

3. za overitev ladijskega dnevnika in drugih
ladijskih knjig in listin ter za potrditev vsakega
vpisa v te knjige in listine

4 EUR

4. za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega
dnevnika:
– za prvo stran
– za vsako nadaljnjo začeto stran

5 EUR
4 EUR

XIV.A TAKSE NA PODROČJU PROSTOVOLJNEGA
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
Tarifna številka 96a
Za odločbo, s katero se odobri pokojninski načrt
prostovoljnega dodatnega zavarovanja
10.000 točk

Stran

4647

Zakon o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca
2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in
zavarovanju, ki obsega:
– Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS,
št. 51/98 z dne 17. 7. 1998),
– Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice
na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo – ZPPLPS
(Uradni list RS, št. 89/99 z dne 4. 11. 1999),
– Zakon o računskem sodišču – ZRacS-1 (Uradni list
RS, št. 11/01 z dne16.2.2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ-A (Uradni list RS, št. 75/02 z dne 22. 8.
2002),
– Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/02
z dne 17. 10. 2002) in
– Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-B (Uradni list
RS, št. 16/04 z dne 20. 2. 2004).
Št. 712-01/96-2/32
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EPA 1189-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ZAKON
O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU

XV. RAZNO
Tarifna številka 97
Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih
papirjev, ki jih izročijo deponenti v hrambo
organom, se plača na leto od vsakih začetih 100
točk vrednosti

uradno prečiščeno besedilo
(ZIZ-UPB1)
15 točk

Opombe:
(1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej,
za druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne; začeto leto se
šteje za celo.
(3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega
depozitarja k drugemu, se plača za prenos enoletna taksa.
(4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite, položene na zahtevo državnega organa oziroma po uradni
dolžnosti, če se depozit pravočasno dvigne.
Tarifna številka 98
Za opomin za plačilo takse se plača od zneska neplačane
takse:
1. do 750 točk

150 točk

2. nad 750 do 7500 točk

500 točk

3. nad 7500 točk
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1.500 točk

Prvi del
TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina zakona)
Ta zakon določa pravila postopka, po katerem sodišča
opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev
ter ureja službo izvršitelja.
Določbe tega zakona se uporabljajo za sodno izvršbo in zavarovanje, urejeno z drugim zakonom, glede vseh
vprašanj, ki s takim zakonom niso urejena, za izvršbo in
zavarovanje na ladji in letalu pa samo, če poseben zakon
tako določa.
2. člen
(Začetek postopka)
Postopek izvršbe in postopek zavarovanja se uvede na
predlog upnika.
Če zakon tako določa, se postopek uvede tudi po uradni
dolžnosti.
3. člen
(Obseg izvršbe in zavarovanja)
Izvršba za poplačilo denarne terjatve in zavarovanje
take terjatve se dovoli in opravi v obsegu, ki je potreben za
njeno poplačilo oziroma zavarovanje.
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4. člen
(Dolžnost posredovanja podatkov)
Državni organi, organizacije z javnimi pooblastili ter
druge pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v
nadaljnjem besedilu: podjetnik) so dolžni ne glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih in drugih podatkov
ali zbirk podatkov na zahtevo sodišča brezplačno posredovati
podatke, ki se nanašajo na dolžnika, na njegovo premično in
nepremično premoženje, denarna sredstva pri organizacijah
za plačilni promet ter druge podatke, pomembne za uspešno
izvedbo izvršilnega postopka.
Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne podatke o
naslovu prebivališča in zaposlitvi dolžnika brezplačno posredovati tudi na zahtevo izvršitelja.
5. člen
(Stvarna pristojnost sodišča)
Za dovolitev izvršbe in zavarovanja je stvarno pristojno
okrajno sodišče, če zakon ne določa drugače.
6. člen
(Sestava sodišča)
Izvršilni postopek na prvi stopnji vodi in izdaja odločbe
sodnik. Strokovni sodelavci in sodni referenti lahko vodijo
izvršilni postopek in izdajajo sklepe o dovolitvi izvršbe za
izterjavo denarnih terjatev, sklepe o dovolitvi izvršbe na podlagi verodostojnih listin ter sklepe in odredbe o predujmih,
varščinah in stroških postopka ter o sodnih taksah.
Posamezna dejanja izven naroka lahko opravlja tudi
strokovni sodelavec in sodni referent.
O pritožbah odloča višje sodišče v senatu treh sodnikov.
7. člen
(Izvršitelji)
Neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja opravljajo
izvršitelji, če ni s tem zakonom določeno drugače.
Izvršitelji se skladno s tem zakonom imenujejo za
opravljanje službe izvršitelja za območje okrajnega sodišča.
Izvršitelj sme v posamezni izvršilni zadevi opravljati
dejanja iz prvega odstavka tega člena na celotnem območju
Republike Slovenije.
Izvršitelji lahko opravljajo tudi druga dejanja, če tako
določa zakon, ali če na podlagi zakona tako odredi sodišče,
drug državni organ, notar ali druga oseba z javnimi pooblastili.
Sodišče lahko glede na naravo zadeve, okoliščine
opravljanja izvršbe ali iz drugih utemeljenih razlogov odloči,
da bo opravilo določena neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja po sodnih izvršiteljih.
8. člen
(Odločbe)
Odločbe v postopku izvršbe in zavarovanja izdaja sodišče v obliki sklepa ali odredbe.
Z odredbo sodišče odloča o vprašanjih postopka.
9. člen
(Pravna sredstva)
Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba,
razen če zakon določa drugače.
Pravno sredstvo dolžnika zoper sklep o izvršbi, s katerim je predlogu ugodeno, je ugovor.
Pritožbo in ugovor je treba vložiti v osmih dneh od vročitve sklepa sodišča prve stopnje, če ni v zakonu drugače
določeno.
Zoper sklep, izdan o ugovoru, je dovoljena pritožba.
Pritožba in ugovor ne zadržita postopka, če ni v zakonu
drugače določeno.
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Odločba o pritožbi je pravnomočna.
Zoper odredbo ni pravnega sredstva.
10. člen
(Revizija in obnova postopka)
Zoper pravnomočno odločbo, izdano v postopku izvršbe
in zavarovanja, ni dovoljena revizija.
Obnova postopka ni dovoljena, razen če zakon določa
drugače.
11. člen
(Hitrost in vrstni red postopanja)
V postopku izvršbe in zavarovanja mora sodišče postopati hitro.
Sodišče mora jemati zadeve v delo po vrsti, kot jih je
prejelo, razen če narava terjatve ali posebne okoliščine zahtevajo drugačen postopek.
12. člen
(Vrstni red poplačila več upnikov)
Več upnikov, ki uveljavljajo svoje denarne terjatve proti
istemu dolžniku in na istem predmetu izvršbe, se poplača po
tistem vrstnem redu, po katerem so pridobili pravico do poplačila iz tega predmeta, razen v primerih, v katerih ta zakon
določa drugače.
13. člen
(Izvršitev odločbe tujega sodišča in tujega notarskega
zapisa)
Izvršitev odločbe tujega sodišča se sme dovoliti in opraviti v Republiki Sloveniji, če odločba izpolnjuje z zakonom
oziroma z ratificirano in objavljeno mednarodno pogodbo
predpisane pogoje za priznanje.
Izvršitev tujega notarskega zapisa se sme dovoliti in
opraviti, če so izpolnjeni z zakonom oziroma z ratificirano in
objavljeno mednarodno pogodbo predpisani pogoji.
14. člen
(Izvršba na premoženje tuje države)
V Republiki Sloveniji je mogoče dovoliti izvršbo ali zavarovanje na premoženje tuje države samo s poprejšnjim
soglasjem ministra, pristojnega za zunanje zadeve, razen če
je tuja država izrecno privolila v izvršbo.
15. člen
(Uporaba določb zakona o pravdnem postopku)
V postopku izvršbe in zavarovanja se smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku, če ni v tem ali v
kakšnem drugem zakonu drugače določeno.
16. člen
(Pomen posameznih izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo tale
pomen:
1. izraz »terjatev« označuje pravico do denarnega
zneska ali do neke druge dajatve, storitve, dopustitve ali
opustitve;
2. izraz »upnik« kot skupno poimenovanje za upnico in
upnika označuje osebo, na zahtevo katere se vodi postopek
izvršbe oziroma zavarovanja;
3. izraz »dolžnik« kot skupno poimenovanje za dolžnico
in dolžnika označuje osebo, proti kateri se uveljavlja ali zavaruje terjatev;
4. izraz »stranka« označuje upnika in dolžnika;
5. izraz »udeleženec« označuje osebo, ki v postopku
izvršbe ali zavarovanja uveljavlja kakšno svojo pravico ali
pravno korist, pa ni stranka v postopku;
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6. izraz »sklep o izvršbi« označuje sklep, s katerim je
v celoti ali delno ugodeno predlogu za izvršbo, ter sklep, s
katerim je predlog za izvršbo zavrnjen;
7. izraz »izvršitelj« kot skupno poimenovanje za izvršiteljico in izvršitelja označuje osebo, ki neposredno opravlja
posamezna dejanja izvršbe ali zavarovanja;
8. izraz »kmet« označuje osebo, ki ji je kmetijska proizvodnja pretežen vir prihodkov;
9. izraz »organizacija za plačilni promet« označuje
Banko Slovenije, banke in hranilnice ter druge organizacije,
ki so v skladu z zakonom pooblaščene za opravljanje storitev
plačilnega prometa, ali za opravljanje storitev sprejemanja
depozitov;
10. izraz »neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja«
označuje vsa v zakonu navedena dejanja, s katerimi izvršitelji
zagotavljajo izvršitev ali zavarovanje upnikove terjatve in dejanja, ki so potrebna za njihovo pripravo in izvedbo.
Drugi del
IZVRŠBA
Prvi razdelek
SKUPNE DOLOČBE
Prvo poglavje
UVODNE DOLOČBE
17. člen
(Izvršilni naslov)
Sodišče dovoli izvršbo na podlagi izvršilnega naslova.
Izvršilni naslovi so:
1. izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava;
2. izvršljiv notarski zapis;
3. druga izvršljiva odločba, seznam ali listina, za katero
zakon oziroma ratificirana in objavljena mednarodna pogodba določa, da je izvršilni naslov.
Določbe tega zakona o poravnavi se uporabljajo tudi za
notarski zapis, če zakon ne določa drugače.
18. člen
(Odločba in poravnava)
S sodno odločbo so po tem zakonu mišljeni sodba
oziroma arbitražna odločba, sklep ter plačilni oziroma drug
nalog sodišča ali arbitraže, s sodno poravnavo pa poravnava,
sklenjena pred sodiščem ali arbitražo.
19. člen
(Izvršljivost odločbe)
Sodna odločba je izvršljiva, če je postala pravnomočna
in če je pretekel rok za prostovoljno izpolnitev dolžnikove
obveznosti.
Rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti začne teči naslednji dan od dneva, ko je bila dolžniku odločba vročena.
Na podlagi odločbe, ki je v nekem delu postala izvršljiva,
je mogoče dovoliti izvršbo samo glede tega dela.
Izvršbo dovoli sodišče tudi na podlagi sodne odločbe,
ki še ni postala pravnomočna, če zakon določa, da pritožba
ne zadrži njene izvršitve.
20. člen
(Izvršljivost poravnave in notarskega zapisa)
Sodna poravnava je izvršljiva, če je terjatev iz poravnave zapadla.
Notarski zapis je izvršljiv, če je dolžnik v njem soglašal
z njegovo neposredno zvršljivostjo in če je terjatev, ki izhaja
iz notarskega zapisa, zapadla.
Zapadlost terjatve se dokazuje z zapisnikom o poravnavi, z notarskim zapisom, z javno listino ali s po zakonu
overjeno listino.
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Če zapadlosti ni mogoče dokazati na način iz tretjega
odstavka tega člena, se dokazuje s pravnomočno odločbo,
izdano v pravdnem postopku, s katero se ugotavlja, da je
terjatev zapadla.
21. člen
(Primernost izvršilnega naslova za izvršbo)
Izvršilni naslov je primeren za izvršbo, če so v njem
navedeni upnik in dolžnik ter predmet, vrsta, obseg in čas
izpolnitve obveznosti.
Če je izvršilni naslov odločba, v kateri ni določen rok
za prostovoljno izpolnitev obveznosti, ga določi sodišče v
sklepu o izvršbi.
22. člen
(Plačilo zamudnih obresti)
Če se po nastanku izvršilnega naslova spremeni višina
zamudnih obresti, odloči sodišče na predlog upnika ali dolžnika o obveznosti plačila zamudnih obresti po spremenjeni
obrestni meri.
23. člen
(Verodostojna listina)
Izvršba za izterjavo denarne terjatve se dovoli tudi na
podlagi verodostojne listine.
Verodostojna listina je v smislu tega zakona faktura,
menica in ček s protestom in povratnim računom, kadar je
to potrebno za nastanek terjatve, javna listina, izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe, po zakonu
overjena zasebna listina in listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine. Za fakturo se šteje tudi obračun
obresti.
Kadar iz verodostojne listine ni razvidna zapadlost
terjatve, dovoli sodišče izvršbo, če je upnik predložil pisno
izjavo, da je terjatev zapadla, in navedel dan zapadlosti.
24. člen
(Prehod terjatve ali obveznosti)
Izvršbo dovoli sodišče tudi na predlog nekoga, ki v izvršilnem naslovu ni označen kot upnik, če z javno ali s po
zakonu overjeno listino dokaže, da je bila terjatev prenesena ali je na drug način prešla nanj. Kadar to ni mogoče, se
prenos terjatve dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v
pravdnem postopku.
Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi glede izvršbe proti nekomu, ki v izvršilnem naslovu ni označen
kot dolžnik.
Če pride do spremembe upnika po vložitvi predloga
za izvršbo, lahko pod pogoji iz prvega odstavka tega člena
nov upnik vstopi v izvršbo namesto prvotnega upnika. Nov
upnik mora izvršbo prevzeti v tistem stanju, v katerem je, ko
vstopi vanjo.
Če pride do spremembe dolžnika po vložitvi predloga za
izvršbo, se pod pogoji iz prvega odstavka tega člena izvršba
nadaljuje zoper novega dolžnika, ki jo mora prevzeti v tistem
stanju, v katerem je, ko vstopi vanjo.
25. člen
(Izvršba proti družbeniku)
Sodišče lahko na upnikov predlog dovoli izvršbo na
podlagi izvršilnega naslova, izdanega proti družbi z neomejeno odgovornostjo ali komanditni družbi, neposredno proti
družbeniku, ki je osebno odgovoren, če upnik z izpiskom iz
sodnega registra dokaže njegov status družbenika.
Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi
v drugih primerih, ko upnik z javno ali po zakonu overjeno
listino dokaže, da je dolžnik kot družbenik, ustanovitelj ali
član po zakonu neposredno osebno odgovoren za obveznosti družbe ali druge pravne osebe.
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26. člen
(Pogojna in vzajemna obveznost)
Izvršbo, ki je odvisna od poprejšnje izpolnitve kakšne
upnikove obveznosti ali od nastopa kakšnega pogoja, dovoli
sodišče, če upnik z javno ali s po zakonu overjeno listino dokaže, da je obveznost izpolnil, oziroma da je pogoj nastopil.
Če upnik tega ne more dokazati na način, ki je določen
v prvem odstavku tega člena, se izpolnitev obveznosti oziroma nastop pogoja dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano
v pravdnem postopku.
Če je dolžnik po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti obveznost pod pogojem, da upnik hkrati izpolni obveznost proti
njemu, dovoli sodišče izvršbo, če upnik priloži dokaz, da je
zagotovil izpolnitev svoje obveznosti.
Šteje se, da je upnik zagotovil izpolnitev svoje obveznosti v smislu tretjega odstavka tega člena, če je predmet
obveznosti položil pri sodišču ali v ta namen ravnal na drug
primeren način.
Upnik, ki trdi, da je svojo obveznost že izpolnil, mora
to dokazati na način iz prvega in drugega odstavka tega
člena.
27. člen
(Alternativna obveznost po dolžnikovi izbiri)
Če ima dolžnik po izvršilnem naslovu pravico izbirati
med več predmeti svoje obveznosti, mora upnik v predlogu
za izvršbo označiti predmet, s katerim naj bo obveznost izpolnjena.
Dolžnik ima pravico izbire, vse dokler upnik ni vsaj delno
prejel predmeta, ki ga je v predlogu za izvršbo zahteval.
28. člen
(Fakultativna pravica dolžnika)
Dolžnik, ki je po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti neko
obveznost s pravico, da je njene izpolnitve prost, če izpolni
drugo obveznost, določeno v izvršilnem naslovu, lahko drugo
obveznost izpolni vse dotlej, dokler upnik ni vsaj deloma prejel izpolnitve obveznosti.
29. člen
(Vloge in naroki)
V izvršilnem postopku postopa sodišče na podlagi vlog
in drugih pisanj.
Sodišče opravi narok, kadar zakon tako določa, ali kadar je po njegovem mnenju to smotrno.
Namesto zapisnika se lahko o naroku napravi uradni
zaznamek.
Sodišče zasliši stranko ali udeleženca v postopku izven naroka, če tako določa zakon ali če se mu zdi potrebno
za razjasnitev posameznih vprašanj ali za izjavo o kakšnem
predlogu stranke.
Če ena ali nobena od strank ali udeleženec ne pride na
narok ali če na vabilo sodišča ne pride k zaslišanju, to ni ovira
za nadaljnje postopanje sodišča.
30. člen
(Sredstva izvršbe)
Kot sredstva izvršbe za poplačilo denarne terjatve sme
sodišče dovoliti samo: prodajo premičnin, prodajo nepremičnin, prenos denarne terjatve, vnovčenje drugih premoženjskih
oziroma materialnih pravic in nematerializiranih vrednostnih
papirjev, prodajo deleža družbenika in prenos sredstev, ki so
pri organizacijah, pooblaščenih za plačilni promet.
31. člen
(Seznam dolžnikovega premoženja)
Če upnik verjetno izkaže, da s predlaganimi sredstvi izvršbe ne bo mogel biti v celoti poplačan, je na predlog upnika
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ali po oceni sodišča dolžnik dolžan kadarkoli med izvršilnim
postopkom predložiti seznam svojega premoženja z dokazili
o lastninski in drugih stvarnih pravicah na tem premoženju in
za svoje terjatve navesti dokazna sredstva.
Seznam iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi:
a) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjem letu z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim
premoženjem v korist tretjih oseb;
b) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjih
treh letih z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim premoženjem v korist zakonca ali izvenzakonskega partnerja,
krvnega sorodnika v ravni vrsti ali stranski vrsti do četrtega
kolena ali sorodnika v svaštvu do četrtega kolena;
c) neodplačna razpolaganja, razen običajnih priložnostnih daril, nagradnih daril in daril iz hvaležnosti, če so
sorazmerna premoženjskim možnostim dolžnika, storjena v
zadnjih treh letih.
O obveznosti dolžnika po prvem odstavku odloči sodišče z odredbo.
Če dolžnik ne predloži seznama premoženja v roku, ki
ga določi sodišče, razpiše sodišče narok, na katerem zasliši
dolžnika o dejstvih iz prvega odstavka. Sodišče opozori dolžnika na posledice krive izpovedbe.
Če dolžnik ne pride na narok, na katerega je bil v redu
vabljen ali če na naroku oziroma v seznamu iz prvega odstavka tega člena ne navede popolnih in resničnih podatkov
o svojem premoženju, ga sodišče kaznuje z denarno kaznijo
po 33. členu.
Ne glede na določbo petega odstavka tega člena, lahko
sodišče ponovno odredi, da je dolžnik dolžan predložiti seznam svojega premoženja, in če dolžnik tega ne stori, ravna
sodišče po četrtem in petem odstavku tega člena.
Dolžniku, ki je že predložil ali na sodišču podal izjavo o
svojem premoženju, lahko sodišče naloži, da ponovno predloži ali poda izjavo o svojem premoženju, če je upnik izkazal
za verjetno, da je dolžnik pridobil novo premoženje.
32. člen
(Predmet izvršbe)
Predmet izvršbe za poplačilo denarne terjatve je lahko
vsaka dolžnikova stvar ali premoženjska oziroma materialna
pravica, kolikor ni z zakonom izvzeta iz izvršbe oziroma, če
ni izvršba na njej z zakonom omejena.
Predmet izvršbe ne morejo biti:
1. stvari, ki niso v prometu;
2. rudno bogastvo in druga naravna bogastva;
3. objekti, naprave in druge stvari, ki so državi ali samoupravni lokalni skupnosti nujno potrebne za opravljanje
njenih nalog ter premične in nepremične stvari, namenjene
za obrambo države;
4. objekti, naprave in druge stvari, ki so dolžniku nujno
potrebne za opravljanje javne službe;
5. druge stvari in pravice, za katere tako določa zakon.
33. člen
(Denarna kazen)
Sodišče lahko izreče denarno kazen dolžniku:
– če v nasprotju z odločitvijo sodišča skriva, poškoduje
ali uničuje svoje premoženje;
– če v nasprotju z odločitvijo sodišča opravlja dejanja,
ki lahko upniku povzročijo nenadomestljivo ali težko nadomestljivo škodo;
– če izvršitelja ovira pri opravljanju posameznih dejanj
izvršbe ali zavarovanja;
– če ravna v nasprotju s sklepom o zavarovanju;
– če ne dovoli ali ovira ogled nepremičnine ali njeno
cenitev.
V primerih iz prejšnjega odstavka lahko sodišče izreče
denarno kazen fizični osebi do 1,000.000 tolarjev, pravni
osebi in podjetniku pa do 10,000.000 tolarjev.
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Sodišče izreče denarno kazen s sklepom. V sklepu
določi rok, v katerem mora dolžnik kazen plačati. Rok za
plačilo kazni ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh
mesecev.
Če dolžnik, ki je fizična oseba ali podjetnik ne plača
izrečene kazni v roku, ki ga določi sodišče, se kazen izterja
po uradni dolžnosti, če to ni možno, pa izvrši tako, da se za
vsakih začetih 10.000 tolarjev denarne kazni določi en dan
zapora, pri čemer zapor za fizično osebo ne sme biti daljši od
30 dni, za podjetnika pa ne daljši kot 100 dni. Kazen zapora
se izvrši po določbah zakona, ki ureja izvrševanje zaporne
kazni.
O spremembi denarne kazni po prejšnjem odstavku
odloči sodišče s posebnim sklepom.
Če dolžnik, ki je pravna oseba, ne plača denarne kazni
v roku, ki ga določi sodišče, izterja sodišče denarno kazen,
povečano za 50%, po uradni dolžnosti. Sklep o tako določeni
denarni kazni je izvršilni naslov.
Če ta zakon ne določa drugače, se določbe tega člena
uporabljajo tudi v drugih primerih, ko sodišče dolžniku izreče
denarno kazen.
34. člen
(Več sredstev in predmetov izvršbe)
Sodišče dovoli izvršbo za poplačilo denarne terjatve
s tistim sredstvom in na tistih predmetih, ki so navedeni v
predlogu za izvršbo.
Na dolžnikov predlog sodišče omeji dovoljeno izvršbo
tako, da se ta opravi samo na nekatera sredstva oziroma na
nekatere predmete, če zadoščajo za poplačilo terjatve. Če
izvršba s posameznim izvršilnim sredstvom ali posameznim
predmetom ni uspešna, sodišče omejeno izvršbo nadaljuje
z naslednjimi izvršilnimi sredstvi oziroma na naslednje predmete.
Sodišče lahko do konca izvršilnega postopka na predlog upnika dovoli poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov, izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih
oziroma namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z
drugimi sredstvi oziroma drugimi predmeti.
Sodišče lahko določi na predlog dolžnika za izvršbo
drugo sredstvo namesto tistega, ki ga je predlagal upnik, če
zadošča za poplačilo terjatve. Zoper sklep o zavrnitvi predloga ni pritožbe.
35. člen
(Pristojnost)
Sodišče, ki je pristojno za odločitev o predlogu za izvršbo, je pristojno tudi za odločanje o vseh drugih vprašanjih
v izvršbi, če zakon ne določa drugače.
Če je upnik predlagal za izvršbo več sredstev ali več
predmetov, je krajevno pristojno za odločitev o predlogu tisto
sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje po prvo navedenem sredstvu izvršbe.
Če je v primeru iz prejšnjega odstavka med predlaganimi izvršilnimi sredstvi izvršba na nepremičnine, je izključno
krajevno pristojno sodišče, ki je pristojno za odločanje o tem
izvršilnem sredstvu.
36. člen
(Vrnitev v prejšnje stanje)
Vrnitev v prejšnje stanje je v izvršilnem postopku dovoljena samo, če je zamujen rok za pritožbo ali ugovor.
37. člen
(Smrt stranke)
O prekinitvi izvršilnega postopka, ki je nastala zaradi
smrti stranke ali njenega zakonitega zastopnika, obvesti
sodišče njene dediče, če so mu znani, in če ve za njihovo
prebivališče, ter nasprotno stranko.
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Če sodišču dediči niso znani, ali če ne ve za njihova
prebivališča, jim sodišče nemudoma postavi začasnega
skrbnika.
38. člen
(Izvršilni stroški)
Izvršilne stroške plača najprej upnik.
Upnik mora plačati predujem za stroške izvršilnih dejanj
na način, v višini in v roku, ki ga določi sodišče. Če upnik v
določenem roku ne plača predujma, sodišče ustavi izvršbo.
Za neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja mora
upnik na zahtevo izvršitelja plačati varščino po določbah
38.a člena tega zakona.
Če se postopek uvede po uradni dolžnosti, se predujem
oziroma varščina ne plača, potrebni stroški pa se vnaprej izplačajo v breme proračuna sodišča, ki je dovolilo izvršbo.
Dolžnik mora upniku na njegovo zahtevo povrniti stroške, ki so bili potrebni za izvršbo, vključno s stroški poizvedb
o dolžnikovem premoženju, oziroma povrniti stroške postopka po uradni dolžnosti.
Upnik mora dolžniku oziroma tretjemu na njegovo zahtevo povrniti izvršilne stroške, ki mu jih je neutemeljeno
povzročil.
Če zakon ne določa drugače, se mora povrnitev izvršilnih stroškov zahtevati takoj, ko nastanejo in je znana
njihova višina, najkasneje pa v tridesetih dneh po končanem
ali ustavljenem izvršilnem postopku oziroma zaključitvi zadnjega izvršilnega dejanja, po katerem se izvršba ni nadaljevala, sicer se stroški ne priznajo.
Sodišče mora o stroških odločiti v osmih dneh od prejema zahteve. Pri odmeri stroškov, ki bo zadnja v izvršbi,
sodišče na zahtevo stranke upošteva tudi stroške, ki bodo
nastali z izterjavo izvršilnih stroškov, ter dovoli izvršbo in
odredi zavarovanje za njihovo izterjavo. Če so zahtevani
kasneje, se ti stroški ne priznajo.
38.a člen
(Varščina za plačilo dela in stroškov izvršitelja)
Za zavarovanje plačila za delo in za povračilo stroškov
lahko izvršitelj od upnika zahteva plačilo varščine v roku in v
višini, določeni v tarifi iz 292. člena tega zakona.
Izvršitelj mora poziv na plačilo varščine upniku vročiti
osebno in z opozorilom na posledice, če varščina ne bo
pravočasno plačana, in če ne bo izvršitelju in sodišču predloženo dokazilo o plačilu ter z obvestilom o pravici zahtevati,
da o varščini odloči sodišče. Izvod poziva na plačilo varščine
izvršitelj vroči sodišču.
Če upnik ne soglaša z načinom plačila, rokom ali višino
varščine, lahko v osmih dneh od prejema poziva izvršitelja
vloži pri izvršitelju zahtevo, da o tem odloči sodišče. Izvršitelj
zahtevo takoj posreduje sodišču, ki mora o njej odločiti v
osmih dneh od prejema.
Upnik mora izvršitelju in sodišču predložiti dokazilo o
plačilu varščine.
Če upnik ne plača varščine na način in v roku, ki ga
določi izvršitelj oziroma sodišče ali ne predloži dokazila o
plačilu, izvršitelj o tem obvesti sodišče, ki ustavi izvršbo.
Sodišče, ki je ustavilo izvršbo, lahko na podlagi pritožbe
spremeni ali razveljavi sklep iz prejšnjega odstavka, če je pritožbi priloženo dokazilo o plačilu varščine. O svoji odločitvi
obvesti izvršitelja.
Izvršitelj mora začeti z opravo neposrednega dejanja
izvršbe takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu
dokazila o plačilu varščine.
38.b člen
(Hramba in izplačilo varščine)
Znesek varščine se nakaže in hrani na računu prehodnih sodnih pologov in evidentira ločeno po izvršiteljih.
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Varščina se lahko uporabi le za plačilo za delo izvršitelja
in za povračilo stroškov za neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja po določbah 38.c člena tega zakona.
38.c člen
(Obračun plačila za delo in stroškov izvršitelja)
Po opravi neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja
mora izvršitelj upniku osebno vročiti obračun plačila za delo
in stroškov, z obvestilom o pravici in pravnih posledicah iz
drugega odstavka tega člena. Izvod obračuna izvršitelj vroči
sodišču.
Če upnik ne soglaša z obračunom, lahko v osmih dneh
od prejema obračuna pri izvršitelju vloži zahtevo, da o obračunu odloči sodišče. Izvršitelj zahtevo takoj posreduje sodišču, ki mora o njej odločiti v osmih dneh od prejema. Če upnik
ne vloži zahteve, da o obračunu odloči sodišče, velja obračun
za dokončnega. Dokončni obračun je izvršilni naslov.
Na podlagi dokončnega obračuna oziroma sklepa sodišča se izvršitelj poplača iz izterjanega denarnega zneska.
O poplačilu obvesti sodišče, ki odredi, da se varščina takoj
vrne upniku.
Če se izvršitelj ne more poplačati iz izterjanega denarnega zneska, lahko predlaga sodišču, naj odredi plačilo
za njegovo delo in povračilo stroškov v celoti ali deloma iz
vplačane varščine. Sodišče je dolžno izdati pisno odredbo
za izplačilo iz varščine in znesek izplačati izvršitelju najkasneje v osmih dneh od prejema izvršiteljevega predloga
s priloženim poročilom in dokončnim obračunom oziroma
sklepom sodišča.
Znesek varščine, ki presega višino, potrebno za plačilo
izvršitelja, se v roku iz prejšnjega odstavka vrne upniku. Če
ni bilo varščine ali če ta ne zadošča za popolno plačilo, izvršitelj pozove upnika, naj mu v osmih dneh plača znesek,
ki ga dolguje po dokončnem obračunu oziroma sklepu sodišča. Po preteku tega roka lahko izvršitelj dolgovani znesek
prisilno izterja.
39. člen
(Varščina)
Če zakon določa, da je treba položiti varščino, se varščina polaga praviloma v gotovini.
Sodišče določi višino varščine glede na vrednost uveljavljene terjatve in ob upoštevanju osebnih in premoženjskih
razmer tistega, ki jo je dolžan položiti.
Drugo poglavje
PREDLOG ZA IZVRŠBO
40. člen
(Vsebina predloga)
V predlogu za izvršbo morajo biti navedeni: upnik in
dolžnik, izvršilni naslov ali verodostojna listina, dolžnikova
obveznost, sredstvo in predmet izvršbe ter drugi podatki, ki
so potrebni, da se izvršba lahko opravi.
Če zahteva upnik izvršbo na premičnine, mu jih v predlogu za izvršbo ni treba natančneje označiti.
Če upnik na podlagi verodostojne listine predlaga izvršbo na dolžnikova sredstva pri organizacijah za plačilni
promet, v predlogu za izvršbo ni dolžan navesti podatkov o
organizaciji za plačilni promet, pri kateri ima dolžnik denarna
sredstva in številke računa. V tem primeru sodišče po pravnomočnosti sklepa o izvršbi po uradni dolžnosti opravi poizvedbe o teh podatkih.
Upravljavec podatkov ali zbirk podatkov je dolžan upniku, ki izkaže pravni interes, na njegovo zahtevo, ne glede
na določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali
zbirk podatkov, in ne glede na državljanstvo oziroma državo,
ki ji upnik pripada, posredovati osebne podatke, ki se nanašajo na dolžnika ali na osebo iz drugega odstavka 31. člena
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tega zakona, in sicer rojstne podatke, matično in davčno
številko, naslov prebivališča, zaposlitev, podatke o terjatvah,
deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, premičnem
in nepremičnem premoženju, številke računov, na katerih
ima denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet ter
druge podatke, ki so potrebni za sestavo predloga za izvršbo
in za opravo izvršbe.
Upnik izkaže pravni interes z listino, ki je izvršilni naslov,
na podlagi katerega je mogoče po tem zakonu predlagati
izvršbo.
Če predlogu za izvršbo ni priloženo dokazilo o plačilu
sodne takse za predlog in za sklep, ki mora biti plačana po
predpisih o sodnih taksah, in niso podani pogoji za oprostitev
plačila sodnih taks, ravna sodišče s takim predlogom kot z
nepopolno vlogo. Če dokazilo ni predloženo v naknadnem
roku, se šteje, da je upnik predlog za izvršbo umaknil.
41. člen
(Vsebina predloga za izvršbo na podlagi verodostojne
listine)
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine
(23. člen) mora vsebovati tudi zahtevo, naj sodišče naloži
dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih
pa v treh dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški.
Verodostojno listino, na podlagi katere zahteva izvršbo,
mora upnik priložiti predlogu.
Če sta stranki glede terjatve, zaradi katere upnik zahteva izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili dogovor o krajevni pristojnosti, lahko upnik v predlogu za izvršbo
predlaga, naj se v primeru dolžnikovega ugovora postopek
nadaljuje pred sodiščem, pristojnim po tem dogovoru. V tem
primeru mora upnik predlogu za izvršbo priložiti tudi listino o
sporazumu o pristojnosti.
42. člen
(Potrdilo o izvršljivosti)
Če je predlog za izvršbo vložen pri sodišču, ki o terjatvi
ni odločalo na prvi stopnji, mu je treba priložiti izvršilni naslov v izvirniku ali overjenem prepisu, na katerem je potrdilo
o izvršljivosti.
Potrdilo o izvršljivosti da sodišče oziroma organ, ki je
odločal o terjatvi na prvi stopnji.
Neutemeljeno potrdilo o izvršljivosti iz drugega odstavka tega člena razveljavi na predlog ali po uradni dolžnosti s
sklepom sodišče oziroma organ, ki ga je izdal.
43. člen
(Umik in omejitev predloga)
Upnik lahko med postopkom brez dolžnikove privolitve
v celoti ali delno umakne predlog za izvršbo.
V primeru umika sodišče ustavi postopek.
Upnik lahko po umiku predloga vloži nov predlog za
izvršbo.
44. člen
(Sklep o izvršbi)
V sklepu o izvršbi, s katerim sodišče dovoli izvršbo,
morajo biti navedeni: upnik in dolžnik, izvršilni naslov oziroma verodostojna listina, dolžnikova obveznost, sredstvo
in predmet izvršbe ter drugi podatki, ki so potrebni, da se
izvršba lahko opravi.
V sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine naloži
sodišče dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih
sporih pa v treh dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški ter dovoli izvršbo za poplačilo teh
terjatev.
V sklepu iz drugega odstavka tega člena sodišče
dolžnika pouči o pravici do vložitve ugovora zoper ta sklep,
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o obveznosti obrazložitve ugovora in o pravnih posledicah
neobrazloženega ugovora.
Sklep o izvršbi, s katerim sodišče predlog za izvršbo
popolnoma ali delno zavrne, mora biti obrazložen.
44.a člen
(Določitev izvršitelja)
V sklepu, s katerim dovoli izvršbo, pri kateri je potrebno
opraviti neposredna dejanja izvršbe, sodišče določi tudi izvršitelja.
Če izvršitelj ni določen s sklepom o izvršbi, ga sodišče
določi s posebnim sklepom.
Sodišče je dolžno določiti tistega izvršitelja, ki ga je
predlagal upnik v predlogu za izvršbo. Če upnik ni predlagal
izvršitelja, ga določi sodišče po določbah tega zakona o dodeljevanju zadev izvršiteljem.
Sodišče ne sme za izvršitelja določiti osebe, ki po
drugem ali tretjem odstavku 288. člena tega zakona ne sme
opravljati dejanj izvršbe in zavarovanja.
Zoper sklep o določitvi izvršitelja ni pritožbe, stranke pa
lahko v osmih dneh od prejema sklepa iz razlogov po prejšnjem odstavku zahtevajo izločitev izvršitelja.
O izločitvi izvršitelja mora sodnik, ki vodi postopek, odločiti v treh dneh. Zoper sklep, s katerim se zahteva zavrne,
je dovoljena pritožba.
Razlogi za določitev drugega izvršitelja morajo biti zaznamovani v evidenci sodišča o imenovanju izvršiteljev.
45. člen
(Vročitev sklepa o izvršbi)
Sklep o izvršbi, s katerim dovoli izvršbo, vroči sodišče
upniku in dolžniku, sklep o izvršbi, s katerim zavrne predlog
za izvršbo, pa samo upniku. Sklep o izvršbi, s katerim je
določen izvršitelj, oziroma sklep o določitvi izvršitelja vroči
sodišče izvršitelju, skupaj s priloženim prepisom vseh listin,
ki so potrebne za opravo izvršbe.
Sklep o izvršbi na denarno terjatev, izdan na podlagi izvršilnega naslova, vroči sodišče tudi dolžnikovemu dolžniku,
klirinško depotni družbi in sodišču, ki mora opraviti zaznambo sklepa v javni knjigi, sklep o izvršbi na denarna sredstva
dolžnika pa tudi organizaciji za plačilni promet, pri kateri so
ta sredstva.
Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine vroči sodišče izvršitelju in osebam oziroma organom iz prejšnjega
odstavka šele, ko postane pravnomočen.
Sklep o izvršbi na premične stvari in sklep o določitvi izvršitelja vroči dolžniku izvršitelj ob prvem izvršilnem dejanju,
če ni v tem zakonu drugače določeno.
Tretje poglavje
OPRAVLJANJE IZVRŠBE
46. člen
(Izvršba na podlagi nepravnomočnega sklepa)
Izvršba se začne opravljati pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če zakon za posamezna izvršilna dejanja ne
določa drugače.
Upnik ne more biti poplačan pred pravnomočnostjo
sklepa o izvršbi.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upnik
poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če gre za
izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v postopku
v gospodarskih sporih, s katero se posega na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet.
47. člen
(Meje izvršbe)
Izvršba se opravi v mejah, določenih v sklepu o izvršbi.

Št.

nevi.

40 / 20. 4. 2004 /

Stran

4653

48. člen
(Čas izvršbe)
Izvršilna dejanja se opravljajo ob delavnikih, in to pod-

Če bi bilo nevarno odlašati, se izvršilna dejanja opravljajo tudi druge dneve in ponoči.
49. člen
(Ravnanje izvršitelja)
Izvršitelj je dolžan opravljati neposredna dejanja izvršbe ne glede na zatrjevane ovire dejanske ali pravne narave,
razen če sodišče odredi drugače.
Pri izvršilnih dejanjih v dolžnikovem stanovanju, pri
katerih ni navzoč dolžnik, njegov zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali odrasel član njegovega gospodinjstva, morata
biti navzoča dva polnoletna občana.
Kadar je treba opraviti izvršilno dejanje v zaklenjenem
prostoru, pa dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti, ga
na podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v navzočnosti dveh polnoletnih občanov.
Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim predpisom natančneje predpiše ravnanje izvršitelja pri opravljanju
izvršbe.
50. člen
(Izvršba v prostoru pravne osebe)
Kadar se opravlja izvršba v prostoru pravne osebe, zahteva izvršitelj pred pričetkom izvršilnih dejanj od zakonitega zastopnika te pravne osebe, da takoj določi osebo, ki bo
navzoča pri dejanjih.
Če zakonitega zastopnika ni v prostorih pravne osebe
ali če ne določi osebe, ki bo navzoča, opravi izvršitelj dejanja
v navzočnosti dveh polnoletnih občanov.
51. člen
(Pomoč policije)
Izvršitelj lahko glede na okoliščine primera zaprosi za
prisotnost in pomoč policije pri opravi posameznih izvršilnih
dejanj, če naleti na upiranje ali ogrožanje ali če to utemeljeno
pričakuje.
Stroški policije so izvršilni stroški.
52. člen
(Nepravilnosti pri opravljanju izvršbe)
Stranka ali udeleženec v postopku lahko z vlogo zahteva od sodišča, naj odpravi nepravilnost, ki jo je izvršitelj
ali druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju
izvršbe.
Sodišče odloči o tej zahtevi s sklepom, samo če je
vložnik to zahteval.
O nepravilnostih, ki jih stori izvršitelj pri opravljanju izvršbe, je sodišče dolžno obvestiti ministra, pristojnega za
pravosodje, zbornico izvršiteljev in predsednika okrajnega
in okrožnega sodišča, na območju katerega ima izvršitelj
sedež.
Četrto poglavje
UGOVOR DOLŽNIKA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI
53. člen
(Ugovor kot edino dolžnikovo pravno sredstvo)
Sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno, lahko dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če izpodbija
samo odločitev o stroških.
Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik
navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti dokaze,
sicer se ugovor šteje kot neutemeljen.
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Za neobrazložen ugovor ne velja določba 57. člena
tega zakona.
54. člen
(Pristojnost)
O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi,
če zakon ne določa drugače.
55. člen
(Razlogi za ugovor)
Ugovor zoper sklep o izvršbi je mogoče vložiti iz razlogov, ki preprečujejo izvršbo, zlasti pa:
1. če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo
pristojno;
2. če listina, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba,
ni izvršilni naslov ali verodostojna listina;
3. če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, še ni izvršljiva;
4. če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o
izvršbi, razveljavljena, odpravljena ali spremenjena;
5. če je poravnava, na podlagi katere je bil izdan sklep
o izvršbi, razveljavljena ali izrečena za nično;
6. če še ni pretekel rok za izpolnitev terjatve ali če še ni
nastopil pogoj, ki je bil določen v poravnavi;
7. če je izvršba dovoljena na stvari, denarno terjatev ali
na druge pravice, ki so izvzete iz izvršbe, oziroma na katerih
je možnost izvršbe omejena;
8. če je terjatev prenehala na podlagi dejstva, ki je nastopilo po izvršljivosti odločbe ali pred tem, toda v času, ko
dolžnik tega ni mogel uveljavljati v postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov, oziroma če je terjatev prenehala na podlagi
dejstva, ki je nastopilo po sklenitvi poravnave;
9. če je upnik odložil izpolnitev obveznosti za čas, ki še
ni potekel;
10. če je pretekel rok, v katerem je po zakonu mogoče
predlagati izvršbo;
11. če je nastopilo zastaranje terjatve, o kateri je bilo
odločeno v izvršilnem naslovu;
12. če terjatev ni prešla na upnika oziroma če obveznost ni prešla na dolžnika.
Pri odločanju o ugovoru sodišče pazi po uradni dolžnosti na razloge iz 1. do 4. točke, pri razlogu iz 7. točke pa, če
je izvršba dovoljena na predmetih, ki niso v prometu.
56. člen
(Ugovor po izteku roka)
Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo
terjatev, in je nastopilo po izvršljivosti odločbe oziroma po
sklenitvi poravnave, lahko dolžnik vloži tudi po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, vse do konca izvršilnega postopka, če
ga brez svoje krivde ni mogel uveljavljati v ugovoru zoper
sklep o izvršbi.
Dolžnik je dolžan v takem ugovoru navesti vse razloge,
ki jih lahko uveljavi v času vložitve. Sodišče zavrže kasnejši
ugovor, če temelji na razlogih, ki bi jih dolžnik lahko uveljavil
v prejšnjem ugovoru.
57. člen
(Odgovor na ugovor)
Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora
vroči sodišče upniku, in ga opozori na pravne posledice iz
prvega odstavka 58. člena tega zakona.
Rok za odgovor na ugovor je osem dni.
58. člen
(Sklep o ugovoru)
Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, sodišče odloči o
ugovoru. Pri tem šteje, da so dolžnikove navedbe v ugovoru
resnične.

Uradni list Republike Slovenije
Če upnik v odgovoru na ugovor ugovoru nasprotuje,
sodišče glede na okoliščine primera razpiše narok za obravnavo ugovora ali pa izda sklep brez naroka.
S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodišče ugovoru ugodi
ali ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali
nedovoljenega.
Če sodišče ugodi ugovoru krajevne nepristojnosti, se
izreče za krajevno nepristojno in odstopi zadevo krajevno
pristojnemu sodišču, ki odloči tudi o drugih ugovorih zoper
sklep o izvršbi.
Če sodišče ali drug organ s pravnomočno odločbo ugotovi, da izvršba, ki še ni končana, ni dopustna (59. in 60. člen),
sodišče izvršbo ustavi in sklep o izvršbi razveljavi.
59. člen
(Pravda ali drug postopek za nedopustnost izvršbe)
Če je sodišče o ugovoru odločalo na podlagi dejstev,
ki so bila med strankama sporna, in se ta dejstva nanašajo
na samo terjatev, lahko dolžnik v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o ugovoru začne pravdo ali drug postopek
za ugotovitev nedopustnosti izvršbe.
Vložitev tožbe po prejšnjem odstavku ne zadrži izvršbe,
niti izpolnitve dolžnikove obveznosti, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
60. člen
(Obravnavanje nedopustnosti)
Postopek iz prejšnjega člena mora sodišče izvesti kot
prednostno zadevo brez odlašanja.
V postopku iz prejšnjega člena mora dolžnik istočasno
uveljavljati vse ugovore zaradi nedopustnosti izvršbe, ki jih je
mogoče uveljavljati po tem zakonu in istočasno navesti vsa
dejstva in predlagati vse dokaze, s katerimi jih utemeljuje,
sicer to pravico izgubi.
Nova dejstva in nove dokaze upošteva sodišče samo,
če jih dolžnik navaja oziroma predlaga v pripravljalni vlogi,
vloženi v roku, ki mu ga je dalo sodišče zaradi odgovora na
upnikove navedbe v odgovoru na tožbo.
61. člen
(Ugovor zoper sklep na podlagi verodostojne listine)
Za ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne
listine veljajo določbe 53. in 54. člena tega zakona, s tem, da
znaša v meničnih in čekovnih sporih rok za ugovor tri dni.
Če se z ugovorom iz prejšnjega odstavka izpodbija
sklep o izvršbi v delu, s katerim je dolžniku naloženo, da poravna terjatev, se šteje, da je ugovor v tem delu obrazložen,
če dolžnik navede dejstva, s katerimi ga utemeljuje in predlaga dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih navaja
v ugovoru.
Ugovor iz prvega odstavka 56. člena tega zakona lahko
dolžnik vloži tudi zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, s katerim je dovoljena izvršba, če temelji ugovor
na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, dejstvo pa je nastopilo po izdaji sklepa o izvršbi.
V postopkih zoper dolžnike – menične zavezance na
podlagi menice, je dopustno uveljavljati le ugovore po meničnem pravu.
62. člen
(Postopek pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi
verodostojne listine)
Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi
verodostojne listine, ne izjavi, v katerem delu izpodbija sklep,
se šteje, da ga izpodbija v celoti.
Če dolžnik sklep o izvršbi izpodbija v celoti ali samo v
delu, v katerem mu je bilo naloženo, naj terjatev plača, sodišče razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovolilo
izvršbo in določilo izvršitelja, in opravljena izvršilna dejanja.
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Sodišč nato nadaljuje postopek kot pri ugovoru zoper plačilni
nalog, če za to ni pristojno, pa se izreče za nepristojno in
zadevo odstopi pristojnemu sodišču. Pri tem upošteva sporazum o krajevni pristojnosti, če ga je upnik uveljavljal in priložil predlogu za izvršbo oziroma če ga je dolžnik uveljavljal
v ugovoru zoper sklep o izvršbi in mu ga priložil.
Če dolžnik izpodbija sklep o izvršbi samo v delu, v
katerem je sodišče dovolilo izvršbo, se postopek nadaljuje
kot postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova.
Če sodišče ugovoru iz tretjega odstavka ugodi, je del
sklepa o izvršbi, s katerim je dolžniku naloženo, naj poravna
terjatev, izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko upnik ponovno zahteva izvršbo.
Sodišče ne ravna po prejšnjih odstavkih tega člena, če
ugovor ni obrazložen oziroma je prepozen, nepopoln ali nedovoljen. V teh primerih sodišče ugovor v skladu z zakonom
s sklepom zavrne ali zavrže.
Če izpodbija dolžnik sklep o izvršbi po prejšnjem odstavku samo zaradi krajevne nepristojnosti sodišča, se sodišče, če spozna, da ni krajevno pristojno, izreče za krajevno
nepristojno in po pravnomočnosti sklepa odstopi zadevo pristojnemu sodišču, da izvede postopek izvršbe.
63. člen
(Obnova postopka)
Dolžnik lahko proti tistemu delu sklepa o izvršbi, s katerim mu je bilo naloženo, naj poravna terjatev, zahteva obnovo
postopka po določbah zakona o pravdnem postopku.
Če sodišče, pri katerem je vložen predlog iz prejšnjega
odstavka tega člena, ni pristojno za odločanje o predlogu za
obnovo postopka, pošlje zadevo pristojnemu sodišču.
Peto poglavje
UGOVOR TRETJEGA
64. člen
(Pogoji in rok za ugovor)
Kdor verjetno izkaže, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo, lahko vloži ugovor zoper sklep o
izvršbi in v njem zahteva, naj sodišče izvršbo na ta predmet
izreče za nedopustno.
Ugovor se lahko vloži do konca izvršilnega postopka.
Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora
vroči sodišče upniku, in ga opozori na pravne posledice iz
prvega odstavka 65. člena tega zakona.
Rok za odgovor na ugovor je osem dni.
Če ugovor ni obrazložen ali če pravica ni verjetno izkazana se šteje, da je ugovor neutemeljen.
65. člen
(Sklep o ugovoru)
Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, ali če izjavi, da
ugovoru ne nasprotuje, sodišče glede na okoliščine primera v
celoti ali delno razveljavi sklep o izvršbi in ustavi izvršbo.
Če upnik v danem roku izjavi, da ugovoru nasprotuje,
sodišče ugovor zavrne.
Vložnik ugovora lahko v roku trideset dni od pravnomočnosti sklepa iz prejšnjega odstavka začne pravdo za
ugotovitev, da izvršba na ta predmet ni dopustna.
Dolžnik, ki izpodbija pravico tretji osebi, je lahko zajet s tožbo iz tretjega odstavka tega člena za ugotovitev te
pravice.
Če sodišče s pravnomočno odločbo ugotovi, da izvršba, ki še ni končana oziroma je bila odložena (73. člen), na
določen predmet ni dopustna, sodišče glede tega predmeta
ustavi izvršbo in razveljavi sklep o izvršbi.
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V postopku, ki ga začne vložnik po tretjem odstavku
tega člena, se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 59. in 60. člena.
66. člen
(Kdaj se ne more zahtevati, da se izvršba izreče
za nedopustno)
Oseba, katere solastninski delež na premični stvari, ki
je predmet izvršbe, ne presega polovice njene vrednosti, ne
more zahtevati, da se izvršba glede njenega deleža izreče
za nedopustno. Iz zneska, dobljenega s prodajo stvari, pa
ima pravico zahtevati izplačilo svojega deleža sorazmerno
ceni, doseženi s prodajo, vendar najmanj sorazmerno ocenjeni vrednosti, in sicer pred vsemi upniki in pred povrnitvijo
stroškov izvršilnega postopka.
Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko predlaga cenitev po tretjem odstavku 89. člena tega zakona. Pri
tem ne trpi stroškov cenitve v primeru, če je bila s cenitvijo
ugotovljena cena višja od seštevka vrednosti predmeta po že
opravljeni cenitvi in stroškov nove cenitve.
Oseba iz prvega odstavka tega člena ima pravico zahtevati, da se ji odstopi stvar, ki je predmet izvršbe, če položi znesek, ki ustreza vrednosti dolžnikovega deleža na tej
stvari.
Če osebi iz prvega odstavka tega člena kdo izpodbija
delež na stvari, ki je predmet izvršbe, lahko s tožbo zoper
upnika zahteva ugotovitev obstoja svojega deleža.
Šesto poglavje
NASPROTNA IZVRŠBA
67. člen
(Razlogi za nasprotno izvršbo)
Ko je izvršba že opravljena, lahko predlaga dolžnik pri
sodišču nasprotno izvršbo in zahteva, naj mu upnik vrne tisto,
kar je z izvršbo dobil:
1. če je med izvršilnim postopkom poravnal upnikovo
terjatev;
2. če je bil izvršilni naslov pravnomočno odpravljen,
spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega;
3. če je bil sklep o izvršbi pravnomočno v celoti ali delno
razveljavljen;
4. če je sodišče izreklo za nedopustno izvršbo, ki je že
bila opravljena;
5. če je upnik prejel več kot znaša njegova terjatev, ali
če pri izvršbi na plačo in druge denarne prejemke niso bile
upoštevane določbe o omejitvi izvršbe.
Predlog za nasprotno izvršbo lahko vloži dolžnik v
treh mesecih od dneva, ko je zvedel za razlog zanjo, najkasneje pa v enem letu od dneva, ko je bil končan izvršilni
postopek.
Pred iztekom tega roka dolžnik ne more uveljavljati
svoje terjatve v pravdnem postopku.
68. člen
(Postopek s predlogom za nasprotno izvršbo)
Predlog za nasprotno izvršbo vroči sodišče upniku in
zahteva od njega, naj se v osmih dneh od vročitve o njem
izjavi, in ga opozori na pravne posledice iz drugega odstavka
tega člena.
Če se upnik v predpisanem roku ne izjavi ali če izjavi, da
predlogu ne nasprotuje, izda sodišče sklep, s katerim predlogu za nasprotno izvršbo ugodi.
Če upnik v predpisanem roku izjavi, da nasprotuje predlogu, odloči sodišče o njem po opravljenem naroku.
S sklepom, s katerim ugodi predlogu, naloži sodišče
upniku, da mora v petnajstih dneh vrniti dolžniku tisto, kar je
z izvršbo dobil.
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Proti pravnomočnemu sklepu, s katerim sodišče predlogu za nasprotno izvršbo ugodi ali ga zavrne, je dovoljen
predlog za obnovo postopka po določbah zakona o pravdnem postopku.
69. člen
(Sklep o nasprotni izvršbi)
Na podlagi pravnomočnega in izvršljivega sklepa, s
katerim je ugodilo predlogu za nasprotno izvršbo, dovoli sodišče na dolžnikov predlog s sklepom nasprotno izvršbo.
Glede nadaljnjega postopka se smiselno uporabljajo
določbe, ki se nanašajo na izvršbo.
70. člen
(Če nasprotna izvršba ni mogoča)
Sodišče ne ugodi predlogu za nasprotno izvršbo, če je
zahtevana vrnitev predmeta, glede katerega so nastale take
stvarne ali pravne spremembe, da vrnitev ni več mogoča.
V tem primeru lahko dolžnik uveljavlja svojo pravico v
pravdnem postopku, še preden izteče rok iz drugega odstavka 67. člena tega zakona.
Sedmo poglavje
ODLOG IN USTAVITEV IZVRŠBE
1. Odlog izvršbe
71. člen
(Na predlog dolžnika)
Sodišče lahko na dolžnikov predlog popolnoma ali
deloma odloži izvršbo, če dolžnik izkaže za verjetno, da bi s
takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo škodo in da je ta
škoda večja od tiste, ki zaradi odloga lahko nastane upniku,
v naslednjih primerih:
1. če je zoper odločbo, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, vložil izredno pravno sredstvo;
2. če je vložen predlog za vrnitev v prejšnje stanje v postopku, v katerem je bila izdana odločba, ki je bila podlaga
za dovolitev izvršbe;
3. če je vložena tožba za razveljavitev arbitražne odločbe, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba;
4. če je vložena tožba za razveljavitev poravnave, na
podlagi katere je bila dovoljena izvršba;
5. če je dolžnik zoper sklep o izvršbi vložil ugovor;
6. če je dolžnik vložil predlog za razveljavitev potrdila
o izvršljivosti;
7. če je izvršba odvisna od sočasne izpolnitve kakšne
upnikove obveznosti, dolžnik pa je odrekel izpolnitev svoje
obveznosti zaradi tega, ker upnik svoje ni izpolnil in tudi ni
pokazal pripravljenosti, da jo sočasno izpolni;
8. če je dolžnik ali udeleženec v postopku zahteval
odpravo nepravilnosti, ki so bile storjene pri opravljanju izvršbe;
9. če je dolžnik začel pravdo ali drug postopek zaradi
nedopustnosti izvršbe (59. in 60. člen).
Sodišče sme na predlog dolžnika odložiti izvršbo tudi v
drugih primerih, ko so za to podani posebno upravičeni razlogi, vendar najdlje za tri mesece in le enkrat.
Sodišče postavi na upnikov predlog za odlog izvršbe
pogoj, da dolžnik zagotovi varščino, razen če bi s tem bilo
ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje njegovih družinskih članov. Če dolžnik ne zagotovi varščine v roku, ki ga
določi sodišče in ki ne sme biti daljši od 15 dni, se šteje, da
je predlog za odlog umaknil.
72. člen
(Na predlog upnika)
Na predlog upnika sodišče popolnoma ali deloma odloži
izvršbo, če se izvršba še ni začela.

Uradni list Republike Slovenije
Če se je izvršba že začela, dolžnik pa se je v roku, ki
mu ga je določilo sodišče, izjavil proti odlogu, sodišče zavrne
predlog za odlog.
Če zakon določa, da je treba izvršbo zahtevati v določenem roku, lahko upnik predlaga odlog v tem roku.
73. člen
(Na predlog tretjega)
Na predlog tretjega, ki je zahteval, naj se izvršba na
določen predmet izreče za nedopustno, odloži sodišče izvršbo glede tega predmeta, če tretji izkaže za verjetno, da bi
s takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo škodo.
Sodišče na upnikov predlog postavi za odlog izvršbe
pogoj, da tisti, ki zahteva odlog, položi varščino, razen, če
bi s tem bilo ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje
njegovih družinskih članov
74. člen
(Čas, za katerega se izvršba odlaga)
Če je izvršba odložena zato, ker je dolžnik ali tretji vložil
kakšno pravno sredstvo (71. in 73. člen, 11. člen zakona o
državnem tožilstvu), traja odlog do konca postopka o pravnem sredstvu.
Če sodišče odloži izvršbo na dolžnikov predlog iz kakšnega drugega razloga, določi čas odloga glede na okoliščine
primera.
Če je predlagal odlog izvršbe upnik, jo sodišče odloži za
toliko časa, za kolikor je upnik predlagal.
Če je upnik predlagal odlog izvršbe v primeru, v katerem
je treba izvršbo zahtevati v določenem roku, sodišče ne sme
odložiti izvršbe za daljši čas.
75. člen
(Nadaljevanje odložene izvršbe)
Odložena izvršba se po uradni dolžnosti nadaljuje, ko
preteče čas, za katerega je bila odložena.
Na upnikov predlog lahko sodišče nadaljuje izvršbo tudi
pred iztekom roka, za katerega je bila odložena, če upnik
izkaže za verjetno, da so prenehali razlogi za odlog, ali če
položi varščino.
2. Ustavitev izvršbe
76. člen
Poleg drugih primerov, ki so določeni v tem zakonu,
sodišče ustavi izvršbo po uradni dolžnosti, tudi če je izvršilni
naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen
ali izrečen za neveljavnega, oziroma če je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti.
Kadar sodišče ustavi izvršbo, s tem razveljavi, če zakon
ne določa drugače, tudi opravljena izvršilna dejanja, kolikor s
tem niso prizadete pridobljene pravice drugih oseb.
Drugi razdelek
IZVRŠBA ZA IZTERJAVO DENARNE TERJATVE
Osmo poglavje
IZVRŠBA NA PREMIČNINE
1. Krajevna pristojnost
77. člen
(Če je v predlogu navedeno, kje so stvari)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na premičnine je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega so stvari.
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78. člen
(Če v predlogu ni navedeno, kje so stvari)
Upnik lahko predlaga, naj sodišče izda sklep o izvršbi
na premičnine, ne da bi navedel, kje so stvari.
Za odločitev o tem predlogu je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno ali začasno
prebivališče oziroma sedež.

ki ji niso potrebne za opravljanje njene dejavnosti oziroma
nalog.
Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti
so glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena
izvzeti iz izvršbe, ali če se to sicer pokaže za potrebno, odloči
o tem sodišče.

2. Oprostitve in omejitve izvršbe

81. člen
Izvršba na premičnine se opravi z rubežem in cenitvijo
stvari, s prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s prodajo.
V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva le rubež in
cenitev, vendar mora v tem primeru v treh mesecih od rubeža in cenitve predlagati prodajo stvari, sicer sodišče ustavi
izvršbo.
Rubež ter prepoved odtujitve se vpiše v uradni register
zarubljenih premičnin in zastavnih pravic, če se ta vodi. Vpis
opravi na zahtevo izvršitelja, na podlagi sklepa o izvršbi in
rubežnega zapisnika, organ, ki vodi register.
Organ, pristojen za vodenje registra iz prejšnjega
odstavka, po uradni dolžnosti pošlje podatke o rubežu in
prepovedi odtujitve organom, ki vodijo uradne evidence, v
katerih je premičnina vpisana, da jih vpišejo v te evidence in v
listine, s katerimi se dokazuje lastništvo premičnine. Dolžnik
je dolžan predložiti listine za vpis v treh dneh po prejemu zahteve od organa, ki vodi takšno uradno evidenco, sicer organ
obvesti izvršitelja, ki dolžniku odvzame listino in registrske
označbe za premičnino ter jih izroči temu organu.
V uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic se poleg identifikacije premičnine, rubeža in prepovedi
odtujitve vpišejo podatki o izvršilni zadevi, poteku postopka
ter o dolžniku in upniku (osebno ime, prebivališče, rojstni datum in enotno matično številko fizične osebe ali firmo, sedež,
matično in davčno številko pravne osebe). Organ, pristojen
za vodenje tega registra, lahko pridobiva te podatke tudi iz
obstoječih uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za
to pooblaščeni organi in organizacije. Podatki iz registra so
javni.
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi vrste premičnin, za katere se vzpostavi register iz tretjega odstavka
tega člena, vrsto enoličnega identifikacijskega znaka za premičnine, postopek in vsebino vpisov v uradne evidence in
listine, način vodenja, povezovanja in iskanja podatkov po
registru ter tarifo za vpise v register.

79. člen
(Predmeti, izvzeti iz izvršbe)
Predmet izvršbe niso:
1. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno
rabo ter posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik,
pralni stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, kolikor je vse to nujno potrebno dolžniku in članom njegovega
gospodinjstva;
2. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegovega gospodinjstva za šest mesecev;
3. delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge
delovne priprave, ki so dolžniku kmetu nujni za kmetijsko
dejavnost, ter seme za uporabo na njegovem gospodarstvu
in krma za živino za štiri mesece;
4. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali
znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno potrebni za opravljanje njegovega dela;
5. gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke,
do mesečnega zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v
sorazmerju s časom do naslednjih prejemkov;
6. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in
priznanja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi
osebni dolžnikovi spisi ter slike oziroma fotografije družinskih
članov;
7. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s
telesnimi hibami na podlagi predpisa, ali si jih je sam nabavil,
in so nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij.
Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti
so glede na določbo prvega odstavka tega člena izvzeti iz
izvršbe, ali če se to sicer pokaže za potrebno, odloči o tem
sodišče.
Predmeti iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena
niso izvzeti iz izvršbe, če se vodi izvršba zaradi poplačila
terjatve iz naslova posojila, s katerim je bil predmet kupljen,
oziroma posojila, danega za razvoj dejavnosti, za katero je bil
predmet kupljen, ter v primeru, kadar se vodi izvršba zaradi
poplačila terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico na tem predmetu.
Poštna pošiljka ali poštno denarno nakazilo, naslovljeno na dolžnika, ne more biti predmet izvršbe, dokler mu ni
vročeno.
80. člen
(Omejitve izvršbe proti pravnim osebam in podjetniku)
Izvršbe proti pravni osebi, ki opravlja gospodarsko
dejavnost in proti podjetniku, ni mogoče dovoliti na stroje,
orodje in druge delovne priprave, kolikor so te stvari nujno
potrebne dolžniku za opravljanje njegove dejavnosti, ter na
surovine, polizdelke, namenjene za predelavo, in pogonsko
gorivo, kolikor ne presegajo količine, potrebne za enotedensko povprečno proizvodnjo.
Predmeti iz prvega odstavka tega člena niso izvzeti iz
izvršbe, če se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve iz naslova
posojila, s katerim je bil predmet kupljen, oziroma posojila,
danega za razvoj dejavnosti, za katero je bil predmet kupljen,
ter v primeru, kadar se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve,
ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico na tem
predmetu.
Proti pravni osebi, ki ni zajeta v prvem odstavku tega
člena, sme sodišče dovoliti izvršbo samo na tiste stvari,

3. Izvršilna dejanja

4. Rubež in cenitev stvari
82. člen
(Obvestilo o rubežu)
Preden začne izvršitelj z rubežem, vroči dolžniku sklep
o izvršbi oziroma sklep o določitvi izvršitelja, če mu ta še ni
bil vročen, in zahteva od njega, naj plača znesek, za katerega
je dovoljena izvršba, skupaj z obrestmi in stroški.
Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o izvršbi ali sklepa o določitvi izvršitelja ob rubežu, mu ga izvršitelj vroči
pozneje.
O času in kraju rubeža obvesti izvršitelj upnika in ga
opozori, da bo rubež opravljen tudi, če se ga upnik ne bo
udeležil.
Rubež se opravi, če tudi dolžnik oziroma upnik ni navzoč.
O rubežu obvesti izvršitelj dolžnika oziroma upnika, ki
pri njem ni bil navzoč.
83. člen
(Predmet rubeža)
Zarubiti se smejo stvari, ki jih ima v posesti dolžnik, kot
tudi njegove stvari, ki jih ima v posesti upnik.
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Dolžnikove stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji, se smejo
zarubiti samo s privolitvijo le-tega.
Če tretji ne privoli v rubež, prenese sodišče na predlog upnika na upnika dolžnikovo pravico do izročitve stvari
(153. člen).
84. člen
(Obseg rubeža)
Zarubi se toliko stvari, kolikor je potrebno za poplačilo
upnikove terjatve in izvršilnih stroškov.
Predvsem se zarubijo stvari, glede katerih ni pripomb o
obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala izvršbo, in stvari,
ki se dajo najlaže vnovčiti. Pri tem je treba upoštevati tudi
izjave navzočih strank in drugih oseb.
Sodišče lahko pozneje na predlog dolžnika dovoli izvršbo na drug predmet, kot je bil na predlog upnika zarubljen, če
obstoji precejšnje nesorazmerje med vrednostjo tega predmeta in višino terjatve.
Če sodišče v sklepu o izvršbi na predlog upnika določi,
da se rubež gotovine opravi večkrat, opravi izvršitelj več
rubežev.
85. člen
(Hramba zarubljenih stvari)
Način hrambe zarubljenih stvari se določi s podzakonskim predpisom iz 49. člena tega zakona.
Na zarubljenih stvareh je treba vidno označiti, da so
zarubljene.
Nevarnost uničenja ali poškodovanja stvari, ki ne ostanejo v hrambi pri dolžniku, zadene upnika, razen če je uničenje ali poškodba posledica višje sile.
86. člen
(Prepoved razpolaganja z zarubljenimi stvarmi)
Dolžniku je prepovedano razpolagati z zarubljenimi
stvarmi.
V sklepu o izvršbi zapiše sodišče to prepoved in opozori
dolžnika na kazenskopravne posledice, če bi dolžnik ravnal
proti prepovedi.
87. člen
(Pridobitev zastavne pravice)
Upnik pridobi zastavno pravico na zarubljenih stvareh
z rubežem, v primerih iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona pa z vpisom rubeža v register.
Če so bile stvari zarubljene za več upnikov, se vrstni red
zastavne pravice, pridobljene z rubežem določa po dnevu, ko
je bil opravljen rubež, vrstni red zastavne pravice, pridobljene z zaznambo v rubežnem zapisniku (91. člen) ali vpisom
v register (tretji odstavek 81. člena) pa po dnevu, ko je bila
opravljena zaznamba oziroma vpis.
Če so bile stvari sočasno zarubljene oziroma vpisane v
register za več upnikov, se določa vrstni red zastavne pravice
po dnevu, ko je sodišče prejelo predlog za izvršbo ali zavarovanje, če je prejelo predloge istega dne, pa imajo njihove
zastavne pravice isti vrstni red.
Če je bil predlog za izvršbo poslan po pošti v priporočeni pošiljki, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve
sodišču.
88. člen
(Neuspešen poskus rubeža)
Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet
izvršbe, oziroma zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo
upnikove terjatve, lahko upnik v roku enega leta od dneva
prvega rubeža izvršitelju neomejenokrat predlaga, da opravi
ponovni rubež.
Če upnik v tem roku ne predlaga ponovnega rubeža ali
če rubež, predlagan do poteka tega roka, ni uspešen, sodišče ustavi izvršbo.
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89. člen
(Cenitev)
Hkrati z rubežem stvari se opravi tudi njihova cenitev
razen, če te zaradi posebne vrednosti zarubljene stvari ni
mogoče opraviti hkrati z rubežem.
Cenitev opravi izvršitelj, ki opravlja rubež.
Na zahtevo in na stroške stranke opravi cenitev sodni
cenilec, ki ga izbere stranka. V primeru, da je opravljenih več
cenitev sodnih cenilcev glede istega predmeta in se stranki
ne moreta sporazumeti o njegovi vrednosti, se za prodajo
vzame povprečje tistih dveh vrednosti, ki jih izbereta stranki,
razen, če sodišče ne določi drugače.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
90. člen
(Rubežni in cenilni zapisnik)
O rubežu in cenitvi se napravi zapisnik.
V zapisniku je treba med drugim posebej navesti posamezne zarubljene stvari z njihovo ocenjeno vrednostjo in
zapisati izjave strank in udeležencev v postopku, kot tudi izjave tretjih oseb o obstoju pravic, ki preprečujejo izvršbo ter
kdo prevzame zarubljene stvari, kdaj jih prevzame oziroma
kje se zarubljene stvari hranijo.
91. člen
(Zaznamba namesto rubeža)
Če dovoli sodišče po rubežu izvršbo na zarubljene
stvari za poplačilo kakšne druge terjatve istega upnika ali
poplačilo terjatve kakšnega drugega upnika, izvršitelj ne
opravi novega rubeža in nove cenitve teh stvari, temveč zaznamuje v nadaljevanju zapisnika le podatke iz poznejšega
sklepa o izvršbi.
Če je prejšnji rubež opravil upravni organ, napravi upravni organ na zahtevo izvršitelja v svojem zapisniku o rubežu
zaznamek o dodatnem rubežu.
O rubežu iz prejšnjih odstavkov se obvesti dolžnika.
5. Prodaja stvari
92. člen
(Čas prodaje)
Prodaja zarubljenih stvari se sme opraviti šele po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, razen če dolžnik privoli, da se
stvari prodajo prej, če gre za stvari, ki se hitro kvarijo, ali če je
nevarnost, da bi cena zarubljenih stvari občutno padla.
Med dnevom rubeža in dnevom prodaje mora preteči
najmanj petnajst dni.
Prodaja sme biti opravljena tudi pred iztekom omenjenega roka, če je podan kakšen razlog iz prvega odstavka
tega člena.
93. člen
(Način prodaje)
Stvari se prodajo na javni dražbi ali z neposredno pogodbo med kupcem in izvršiteljem, oziroma prek osebe, ki
opravlja komisijske posle.
Način prodaje stvari določi izvršitelj, ki pri tem pazi, da
se doseže najugodnejše vnovčenje.
Prodaja na dražbi se opravi, če gre za stvari večje vrednosti in je mogoče pričakovati, da bodo prodane po ceni, večji
od ocenjene vrednosti.
Vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi, se prodajo na
borzi preko pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih
papirjev, ki ga določi izvršitelj
Upniku in dolžniku sporoči izvršitelj kraj, dan in uro
prodaje.
Minister, pristojen za pravosodje s podzakonskim predpisom predpiše način opravljanja javne dražbe.

Uradni list Republike Slovenije
94. člen
(Prodajna cena)
Na prvi dražbi oziroma v roku, ki ga je izvršitelj določil
za prodajo z neposredno pogodbo, zarubljenih stvari ni dovoljeno prodati pod ocenjeno vrednostjo.
Če na prvi dražbi ni dosežena cena, enaka ocenjeni
vrednosti, določi izvršitelj na predlog stranke novo dražbo,
na kateri se smejo stvari prodati pod ocenjeno vrednostjo,
vendar ne pod tretjino te vrednosti.
Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi, kadar zarubljenih stvari ni bilo mogoče prodati z
neposredno pogodbo za ocenjeno vrednost v roku, ki ga je
določil izvršitelj.
Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlaga stranka v tridesetih dneh od prve dražbe oziroma od
izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo.
95. člen
(Ustavitev izvršbe)
Če nobena stranka ne predlaga v predpisanem roku
druge dražbe oziroma ponovne prodaje z neposredno pogodbo, ali če stvari ni bilo mogoče prodati niti na drugi dražbi
oziroma z neposredno pogodbo v novem roku, sodišče ustavi
izvršbo.
V sklepu o ustavitvi izvršbe sodišče navede, da ima
dolžnik pravico prevzeti zarubljene stvari. O prevzemu stvari
se sestavi zapisnik, v katerem se ugotovi, v kakšnem stanju
so stvari, ki se prevzamejo.
96. člen
(Obveznosti in pravice kupca in izvršitelja)
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po
koncu dražbe oziroma ob prodaji z neposredno pogodbo.
Izvršitelj je dolžan kupcu izdati dokument, iz katerega
morajo biti razvidni podatki o opravljeni prodaji, za premičnine, za katere se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena
tega zakona, pa tudi podatki iz tega registra. Izvršitelj na
podlagi tega dokumenta zahteva od pristojnega organa, ki
vodi register, da opravi izbris vseh bremen in prepovedi na
prodani premičnini, ter vpis novega lastnika, če se lastninska
pravica vpisuje v register.
Vsebino dokumenta iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za pravosodje s podzakonskim aktom.
Izvršitelj lahko izroči stvari kupcu, čeprav ni položil
kupnine, če v to na svojo nevarnost privoli upnik v mejah
zneska, ki bi mu šel iz dosežene kupnine. Če kupec ne položi
kupnine, pa upnik ne privoli v izročitev stvari, lahko izvršitelj
proda stvari naslednjemu najboljšemu ponudniku.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.
6. Poplačilo upnika
97. člen
(Če je en sam upnik)
Če je treba iz kupnine poplačati enega samega upnika,
se iz zneska, dobljenega s prodajo stvari, oziroma iz odvzete gotovine, poravnajo po vrsti: stroški izvršilnega postopka,
stroški, določeni v izvršilnem naslovu, obresti do dneva vnovčenja stvari in glavna terjatev.
Presežek kupnine se izroči dolžniku, če za to ni ovir,
sicer pa se denar položi pri sodišču za dolžnika.
Poplačilo enega upnika opravi izvršitelj. Če je več upnikov, odloči o delitvi kupnine in poplačilu upnikov sodišče s
sklepom.
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98. člen
(Če je več upnikov)
Več upnikov se poplača iz kupnine po vrstnem redu,
kot so pridobili zastavno pravico, razen če zakon določa, da
imajo določene terjatve pri poplačilu prednost.
Upniki istega vrstnega reda, ki jih iz kupnine ni mogoče
popolnoma poplačati, se poplačajo v sorazmerju s svojimi
terjatvami.
Stroški izvršilnega postopka, stroški, določeni v izvršilnem naslovu, ter obresti imajo isti vrstni red kot glavna
terjatev.
Ko izda sklep o poplačilu, upošteva sodišče samo tiste
terjatve, glede katerih je postal sklep o izvršbi pravnomočen
do dneva izdaje sklepa iz tretjega odstavka 97. člena tega
zakona.
99. člen
(Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine)
Za izvršbo na premične stvari se smiselno uporabljajo
tudi določbe tega zakona o izvršbi na nepremičnine, ki se
nanašajo na vprašanje, kdo ne more biti kupec (187. člen),
na oprostitev položitve kupnine (drugi odstavek 191. člena),
razen določbe, da o predlogu upnika odloči sodišče s sklepom, na izpodbijanje terjatev, napotitev na pravdo in sklep o
poplačilu (201., 202. in 208. člen), razen v primeru, če je en
sam upnik (97. člen).
Če je za zastavljene premičnine vzpostavljen register iz
tretjega odstavka 81. člena tega zakona, se smiselno uporabljajo tudi določbe, ki se nanašajo na poplačilo zastavnega
upnika (172. člen), prenehanje zastavne pravice (173. člen),
kateri zastavni upniki se poplačajo (2. točka 196. člena),
poplačilo nezapadle terjatve, poplačilo nezapadle terjatve
občasnih prejemkov in poplačilo pogojne terjatve (203., 204.
in 205. člen).
Če za zastavljene premičnine ni vzpostavljen register iz
tretjega odstavka 81. člena tega zakona, zastavni upnik pa
priglasi terjatev v roku iz četrtega odstavka 98. člena tega
zakona, se smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na
poplačilo nezapadle terjatve, poplačilo nezapadle terjatve
občasnih prejemkov in poplačilo pogojne terjatve (203., 204.
in 205. člen).
Deveto poglavje
IZVRŠBA NA DENARNO TERJATEV DOLŽNIKA
1. Krajevna pristojnost
100. člen
Za odločitev o predlogu za izvršbo na denarno terjatev
je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno prebivališče; če dolžnik nima stalnega prebivališča
v Republiki Sloveniji, pa sodišče, na območju katerega ima
začasno prebivališče.
Če dolžnik nima niti začasnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega
ima stalno prebivališče njegov dolžnik; če dolžnikov dolžnik
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa sodišče,
na območju katerega ima ta začasno prebivališče.
Določbe prvega in drugega odstavka tega člena, ki se
nanašajo na stalno in začasno prebivališče, se smiselno
uporabljajo tudi za sedež pravne osebe.
2. Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe, in omejitve izvršbe
101. člen
(Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe)
Iz izvršbe so izvzeti:
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal;
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2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o invalidskem zavarovanju;
3. prejemki iz naslova denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo;
4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in pomoči za opremo
novorojenca;
5. prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in
študentom;
6. prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške dolžnosti, državljanov v času opravljanja nadomestne
civilne službe oziroma usposabljanja za zaščito in reševanje
ter oseb v času usposabljanja za delo v rezervni sestavi
policije;
7. prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic
ter drugih odličij in priznanj;
8. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
9. dodatek za pomoč in postrežbo;
10. dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo po zakonu, ki ureja socialno varstvo,
in jih pridobivajo izven kriterijev redne zaposlitve.
102. člen
(Omejitve izvršbe)
Na plačo, pokojnino, nadomestilo plače, odškodnino
iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti ter plačila za delo
obsojencev v kazenskih zavodih, je mogoče seči:
1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v
2. točki tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere
se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj
znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik
preživlja druge osebe, pa najmanj znesek v višini dohodka,
določenega za dolžnika in njegove družinske člane oziroma
osebe, ki jih je dolžan po zakonu preživljati po merilih, ki jih
določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne
socialne pomoči;
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki
jo je dajal, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z
izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v
višini dveh tretjin minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik
preživlja druge osebe, pa najmanj znesek v višini dohodka,
določenega za dolžnika in njegove družinske člane oziroma
osebe, ki jih je dolžan po zakonu preživljati po merilih, ki jih
določa zakon, ki ureja socialno varstvo za dodelitev denarne
socialne pomoči.
Na prejemke vojnih in mirovnih vojaških invalidov iz
naslova invalidnine, ortopedskega dodatka in invalidskega
dodatka je mogoče seči z izvršbo samo za terjatve iz naslova
zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, in sicer do polovice teh
prejemkov.
Na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju in
dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe o življenjskem
zavarovanju je mogoče seči z izvršbo le toliko, kolikor presegajo stalno najvišjo socialno dajatev po zakonu, ki ureja
socialno varstvene dajatve.
103. člen
(Davki in prispevki, izvzeti iz izvršbe)
Predmet izvršbe niso terjatve države in samoupravnih
lokalnih skupnosti za plačilo davkov in drugih obveznih
dajatev ter terjatve javnih zavodov in skladov za plačilo iz
naslova obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in za zdravstveno zavarovanje.
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3. Izvršilna dejanja
104. člen
(Način izvršbe)
Izvršba na denarno terjatev se opravlja z rubežem in
prenosom, če ni v zakonu za posamezne primere drugače
določeno.
V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva, naj sodišče dovoli samo rubež denarne terjatve; vendar mora v tem
primeru v treh mesecih od dneva, ko mu je vročen sklep o
rubežu, oziroma od dneva, ko mu je vročeno obvestilo o izjavi
dolžnikovega dolžnika (tretji odstavek 111. člena), predlagati
prenos terjatve.
Če upnik v tem roku ne predlaga prenosa, sodišče
ustavi izvršbo.
105. člen
(Obseg izvršbe)
Rubež in prenos denarne terjatve se sme dovoliti in
opraviti samo za znesek, ki je potreben za poplačilo upnikove
terjatve, razen če gre za nedeljivo terjatev (116. člen).
Če zahteva več upnikov izvršbo na isto terjatev, ki je
deljiva, dovoli sodišče rubež in prenos za ustrezen znesek
posebej v dobro vsakega upnika.
106. člen
(Občasne dajatve)
Če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačevanje občasnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih presledkih v enem letu od dneva vložitve predloga (denarna renta zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, zaradi zmanjšanja
oziroma izgube delovne zmožnosti, ali zaradi smrti tistega, ki
je preživnino dajal, preživnina idr.) plačuje dolžnikov dolžnik
te dajatve brez ponovne zahteve po njihovi zapadlosti.
V primeru iz prvega odstavka tega člena se vrstni red
poravnave vseh bodočih dajatev računa po času, ko je dolžnikov dolžnik prejel sklep o izvršbi.
Dolžnikov dolžnik vodi posebno evidenco o sklepih o
izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev.
4. Rubež terjatve
107. člen
(Učinek)
S sklepom, s katerim dovoli rubež denarne terjatve
(sklep o rubežu), prepove sodišče dolžnikovemu dolžniku
poravnati terjatev dolžniku, dolžniku pa prepove terjatev
izterjati, in sicer tudi iz zastave, ki je bila dana v njeno zavarovanje, ali kako drugače z njo razpolagati.
Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu vročen
dolžnikovemu dolžniku.
Z rubežem dolžnikove terjatve, ki ga je sodišče opravilo
na upnikov predlog, pridobi upnik na njej zastavno pravico.
Dolžnikov dolžnik nima pravice pritožbe zoper sklep o
rubežu.
108. člen
(Rubež terjatve iz vrednostnega papirja)
Rubež terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z
indosamentom, ter terjatve, za uveljavitev katere je sicer potreben ta papir, se opravi tako, da izvršitelj odvzame dolžniku
vrednostni papir ali tisti njegov del, na podlagi katerega je
mogoče uveljaviti terjatev, in ga izroči sodišču.
Pravna dejanja, ki so potrebna za ohranitev ali izvrševanje pravic iz zarubljenega vrednostnega papirja, opravlja
dolžnik. Za čas oprave teh dejanj mu izvršitelj vrne zarubljeni
vrednostni papir in o tem izda potrdilo.
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109. člen
(Zastavna pravica na obrestih)
Zastavna pravica, pridobljena na terjatvi, ki se obrestuje, velja tudi za obresti, ki zapadejo v plačilo po rubežu.
110. člen
(Vrstni red)
Vrstni red zastavnih pravic več upnikov se določa po
dnevu oprave rubeža.
Če je več upnikov pridobilo zastavno pravico na isti dan,
imajo zastavne pravice isti vrstni red.
Če se v primeru iz prejšnjega odstavka terjatve ne morejo popolnoma poravnati, se poravnajo sorazmerno.
111. člen
(Izjava dolžnikovega dolžnika)
Sodišče zahteva na upnikov predlog od dolžnikovega
dolžnika, naj se v roku, ki mu ga določi, izjavi o tem, ali pripoznava zarubljeno terjatev in sicer kolikšen znesek, ter ali
je njegova obveznost, da poravna to terjatev, pogojena z
izpolnitvijo kakšne druge obveznosti.
Predlog za izjavo dolžnikovega dolžnika lahko upnik
združi s predlogom za izvršbo, ali pa predlaga to v posebni
vlogi najkasneje do prenosa terjatve.
Izjavo dolžnikovega dolžnika pošlje sodišče nemudoma
upniku.
112. člen
(Odgovornost dolžnikovega dolžnika)
Dolžnikov dolžnik odgovarja upniku za škodo, ki mu jo
povzroči s tem, da se ni izjavil ali da se ni izjavil po resnici
in popolnoma.
Sodišče opozori dolžnikovega dolžnika na obveznost
pravilne in popolne izjave in na posledice ravnanja v nasprotju s to obveznostjo.
113. člen
(Rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je
vpisana v zemljiški knjigi)
Rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je
vpisana v zemljiški knjigi se opravi z vpisom rubeža v zemljiško knjigo.
Vpis opravi sodišče po uradni dolžnosti; pri tem navede,
da je rubež, na podlagi katerega je upnik pridobil na terjatvi
zastavno pravico, dovolilo za poplačilo njegove terjatve.
Če je več upnikov, je za vrstni red njihovih terjatev odločilen čas vpisa.
5. Prenos terjatve
a) Splošne določbe
114. člen
(Vrsta prenosa)
Glede na upnikov predlog prenese sodišče nanj zarubljeno terjatev v izterjavo ali namesto plačila.
115. člen
(Sklep o prenosu)
Sklep o prenosu terjatve sme sodišče izdati šele, ko
postane sklep o rubežu pravnomočen.
Če je upnik predlagal, naj se dolžnikov dolžnik izjavi
o terjatvi, na katero predlaga izvršbo, izda sodišče sklep o
predlogu za prenos po izteku osmih dni od dneva, ko je bilo
upniku vročeno obvestilo o izjavi dolžnikovega dolžnika, če
pa se dolžnik o terjatvi ni izjavil, pa po poteku roka, v katerem
bi se moral izjaviti.
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116. člen
(Posebni pogoji za prenos nedeljive terjatve)
Terjatev iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z indosamentom ali je za njeno uveljavitev treba predložiti ta papir,
ali pa se iz kakšnega drugega vzroka ne more deliti glede
prenosa ali uveljavitve, je mogoče prenesti samo s celotnim
zneskom. Če ta presega upnikovo terjatev, jo sodišče prenese šele, ko upnik položi varščino, da bo presežek izročil
sodišču.
Terjatev, ki je delno izvzeta iz izvršbe ali je že zastavljena oziroma zarubljena za koga drugega, prenese sodišče
šele, ko upnik položi varščino, da bo sodišču izročil izvzeti
del.
Če je več upnikov predlagalo prenos ob različnih dnevih, prenese sodišče terjatev na upnika, ki je to prvi predlagal;
če je več upnikov predlagalo prenos istega dne, pa na tistega
upnika, čigar terjatev je največja.
117. člen
(Kdaj je prenos opravljen)
Prenos terjatve je opravljen, ko vroči sodišče dolžnikovemu dolžniku sklep o prenosu.
Prenos terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša
z indosamentom, ali je za njeno uveljavitev sicer potreben
papir, je opravljen tedaj, ko zapiše sodišče nanj izjavo o prenosu in ga izroči upniku.
118. člen
(Obveznosti dolžnika in upnika)
Dolžnik mora dati v roku, ki ga določi sodišče, na zahtevo upnika, na katerega je preneslo terjatev, pojasnila, ki so
upniku potrebna za izterjavo te terjatve, in mu izročiti listine,
ki se nanjo nanašajo.
Če dolžnik to zahteva, mora upnik, na katerega je sodišče preneslo del terjatve, položiti v roku, ki ga določi sodišče, varščino, da bo po uveljavitvi terjatve vrnil listine, ki se
nanjo nanašajo.
Na upnikov predlog dovoli sodišče proti dolžniku, ki ni
izročil listin, izvršbo za izročitev teh listin.
Izročitev listin, ki so pri kom drugem, lahko upnik zahteva s tožbo, če bi imel to pravico dolžnik.
Na listini, ki jo izroči upniku, sodišče zaznamuje, da je
nanj prenesena terjatev, na katero je dovolilo izvršbo.
Če ravna dolžnik v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, se kaznuje po 33. členu tega zakona.
119. člen
(Položitev terjatve pri sodišču)
Če uveljavljajo glede prenesene terjatve poleg upnika
kakšno pravico še drugi, lahko položi dolžnikov dolžnik v
korist vseh teh pri sodišču celoten znesek, ali samo zapadli
znesek terjatve.
Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev, glede katere uveljavljajo še drugi kakšno pravico, lahko preko sodišča zahteva od dolžnikovega dolžnika, naj položi preneseno
terjatev pri tem sodišču.
b) Prenos v izterjavo
120. člen
(Pravice upnika)
S prenosom terjatve v izterjavo dobi upnik pravico zahtevati od dolžnikovega dolžnika izplačilo zneska, ki je naveden v sklepu o prenosu, če je ta znesek zapadel, ter storiti
vse, kar je potrebno za ohranitev in uveljavitev prenesene
terjatve in uveljavljati pravice v zvezi z zastavo, ki je bila dana
v njeno zavarovanje.
S prenosom terjatve v izterjavo upnik ne pridobi pravice,
da bi v breme dolžnika sklenil poravnavo, da bi dolžnikovemu
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dolžniku odpustil dolg, ali da bi s preneseno terjatvijo sicer
razpolagal, niti pravice, da bi z dolžnikovim dolžnikom sklenil
pogodbo, naj o terjatvi, če je ta sporna, odloči arbitraža.
Proti upniku, na katerega je prenesena terjatev v izterjavo, lahko dolžnikov dolžnik uveljavlja samo tiste ugovore,
ki bi jih lahko uveljavljal proti dolžniku.
Če dolžnik odstopi preneseno terjatev po prenosu, to
nima pravnega učinka na pravice, ki jih je s prenosom pridobil upnik.

Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev namesto
plačila, je s samim prenosom poplačan toliko, kolikor ta terjatev znaša.
Tretji odstavek tega člena ne posega v pravila o dolžnikovi odgovornosti za resničnost in izterljivost prenesene
terjatve.

121. člen
(Prenos v izterjavo terjatve, vpisane v zemljiški knjigi)
Prenos v izterjavo terjatve, ki je vpisana v zemljiški
knjigi, se uradno zaznamuje.

128. člen
(Uporaba določb tega poglavja)
Za izvršbo na plačo se uporabljajo določbe tega poglavja, če ni v drugih določbah tega zakona drugače določeno.
Določbe tega zakona, ki urejajo izvršbo na plačo, se smiselno uporabljajo tudi za izvršbo na pokojnino, nadomestilo
plače, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti in druge
stalne denarne prejemke, če zakon ne določa drugače.

122. člen
(Če je obveznost dolžnikovega dolžnika pogojena z
izročitvijo stvari)
Če je obveznost dolžnikovega dolžnika, da poravna terjatev, odvisna od obveznosti dolžnika, da mu izroči določeno
stvar, ki je v dolžnikovi posesti, in je ta obveznost ugotovljena
s pravnomočno sodbo, izda sodišče na predlog upnika, na
katerega je bila terjatev prenesena v izterjavo, sklep, da mora
dolžnik izročiti to stvar sodišču, ki jo bo izročilo dolžnikovemu
dolžniku.
Proti dolžniku, ki v določenem roku ne izroči stvari, dovoli sodišče na upnikov predlog izvršbo za izročitev stvari.
Če ravna dolžnik v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, se kaznuje po 33. členu tega zakona.
123. člen
(Obvestilo o tožbi za izterjavo prenesene terjatve)
Upnik, ki vloži tožbo za izterjavo prenesene terjatve,
mora o tem nemudoma obvestiti dolžnika; sicer mu odgovarja za škodo, ki mu jo s tem povzroči.
124. člen
(Zamuda pri izterjavi prenesene terjatve)
Upnik, ki ne skrbi za izterjavo prenesene terjatve, kot
bi moral, odgovarja za škodo, ki jo s tem povzroči dolžniku
oziroma drugemu upniku, za čigar terjatev je sodišče zarubilo
dolžnikovo terjatev.
V tem primeru lahko sodišče na predlog drugega upnika
razveljavi sklep o prenosu terjatve na nevestnega upnika in
prenese terjatev na drugega upnika.
125. člen
(Poplačilo upnika)
Upnik, na katerega je sodišče preneslo terjatev v izterjavo, je poplačan toliko, kolikor je terjatev izterjal.
126. člen
(Izterjava zneska, ki presega upnikovo terjatev)
Upnik, ki je od prenesene terjatve izterjal več, kot znaša
njegova terjatev, mora presežek položiti pri sodišču.
Sodišče izroči ta presežek drugim zastavnim upnikom,
ki imajo do njega pravico, oziroma dolžniku.
Upniku, ki je položil presežek izterjanega zneska, vrne
sodišče položeno varščino.
c) Prenos namesto plačila
127. člen
S prenosom namesto plačila preide zarubljena terjatev
do prenesenega zneska na upnika z učinkom odplačnega
odstopa terjatve.
Če je prenesena terjatev zavarovana z zastavno pravico, ki je vpisana v zemljiški knjigi, prenese sodišče po uradni
dolžnosti tudi zastavno pravico na upnika.

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

129. člen
(Sklep o izvršbi)
S sklepom o izvršbi na plačo zarubi sodišče določen
del plače in naloži delodajalcu, da mora po pravnomočnosti
tega sklepa plačati oziroma plačevati upniku denarni znesek
oziroma denarne zneske, za katere je dovolilo izvršbo.
130. člen
(Povečanje plače)
Sklep o izvršbi se nanaša tudi na povečanje plače, do
katere je prišlo po vročitvi sklepa.
131. člen
(Če ima več oseb pravico do preživnine)
Če ima pravico do zakonite preživnine oziroma pravico
do rente za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo
je dajal, proti istemu dolžniku več upnikov, skupen znesek
njihovih terjatev pa presega del plače, ki je lahko predmet
izvršbe, sodišče dovoli izvršbo v korist vsakega od upnikov
v sorazmerju z višino njegove terjatve.
Če je potem, ko se je začela izvršba na plačo oziroma
na druge stalne denarne prejemke, vložen nov predlog za
izvršbo za terjatev iz prvega odstavka tega člena, sodišče v
smislu prvega odstavka tega člena spremeni prej izdani sklep
o izvršbi in določi zneske, ki se bodo v prihodnje izplačevali
posameznim upnikom.
V primeru iz drugega odstavka tega člena se sklep o
izvršbi vroči tudi prejšnjim upnikom, ki se lahko zoper njega
pritožijo.
132. člen
(Kraj plačila)
Terjatev, za katero ni predpisano brezgotovinsko plačilo,
izterja upnik neposredno pri delodajalcu, ki dolžniku izplačuje
plačo.
Upnik ima pravico zahtevati, da se mu odtegnjeni znesek na stroške dolžnika izplača po pošti na navedeni naslov
po odbitku poštnih stroškov.
133. člen
(Prenehanje delovnega razmerja)
Če dolžniku preneha delovno razmerje, učinkuje sklep
o izvršbi tudi proti delodajalcu, s katerim sklene dolžnik novo
delovno razmerje, in sicer od dneva, ko je novemu delodajalcu vročen sklep o izvršbi.
Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem razmerju, mora nemudoma s priporočeno pošiljko poslati sklep
o izvršbi novemu delodajalcu in o tem obvestiti sodišče.
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Če delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem
razmerju, ne ve za novega delodajalca, mora o tem nemudoma obvestiti sodišče. Sodišče o tem obvesti upnika in ga
pozove, naj v določenem roku sporoči sodišču, kdo je dolžnikov novi delodajalec. Če upnik tega ne stori v roku, sodišče
ustavi izvršbo.
134. člen
(Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo zapadlih
zneskov)
Upnik lahko predlaga, naj sodišče v izvršilnem postopku
s sklepom naloži delodajalcu, naj mu poravna vse zneske, ki
jih ni odtegnil in izplačal po sklepu o izvršbi.
Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko upnik vloži
do konca izvršilnega postopka.
Sklep, s katerim sodišče upnikovemu predlogu ugodi,
ima učinek sklepa o izvršbi.
Delodajalec, ki ni ravnal po sklepu o izvršbi ali po drugem in tretjem odstavku 133. člena tega zakona, je odgovoren tudi za škodo, ki jo zaradi tega utrpi upnik.
135. člen
(Izplačilna prepoved z dolžnikovo privolitvijo)
Prepoved izplačila plače dolžniku, ki jo je odobril sam
dolžnik, (upravna izplačilna prepoved), ima pravni učinek
sklepa o izvršbi na dolžnikovo plačo.
Ne glede na prvi odstavek tega člena upravna izplačilna
prepoved ne vpliva na izvršbo na plačo za poplačilo terjatve
iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo
zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti, ter odškodnine za izgubljeno
preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.
7. Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri
organizacijah za plačilni promet
a) Skupne določbe
136. člen
(Uporaba določb tega poglavja)
Za izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri
organizaciji za plačilni promet, se uporabljajo določbe o izvršbi na denarno terjatev, če zakon ne določa drugače.
137. člen
(Omejitev izvršbe)
Na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizaciji
za plačilni promet iz naslova prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe (101. člen), oziroma je izvršba nanje omejena (102. člen)
ni mogoče seči z izvršbo, kolikor gre za prejemke, nakazane
za tekoči mesec, oziroma je mogoče seči le z upoštevanjem
omejitev za tekoči mesec.
138. člen
(Sklep o izvršbi)
S sklepom o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima
dolžnik pri organizaciji za plačilni promet, naloži sodišče
organizaciji za plačilni promet naj blokira dolžnikova sredstva
v višini obveznosti iz sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti
sklepa ta znesek izplača upniku.
Ko postane sklep o izvršbi pravnomočen, sodišče o
tem obvesti organizacijo za plačilni promet. O opravljenem
poplačilu upnika organizacija za plačilni promet takoj obvesti
sodišče.
Sklep iz prvega odstavka tega člena ima učinek rubeža
in prenosa v izterjavo.
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139. člen
(Izvršba na sredstva v tuji valuti)
Če ima dolžnik pri organizaciji za plačilni promet sredstva v tuji valuti, preračuna organizacija za plačilni promet
tujo valuto v tolarje po svojem nakupnem tečaju na dan
plačila.
Če se terjatev iz izvršilnega naslova glasi na tujo valuto,
sodišče na upnikov predlog dovoli izvršbo za poplačilo te
terjatve v tuji valuti z dolžnikovih sredstev v tuji valuti.
Terjatev v tuji valuti izplača organizacija za plačilni promet na način, ki ga določajo devizni predpisi.
140. člen
(Podatki o računu)
Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti organizacijo
za plačilni promet, pri kateri so njegova in dolžnikova denarna sredstva, številko dolžnikovega in številko svojega računa,
če mora biti plačilo izvršeno preko njega.
Če upnik izkaže za verjetno, da ni mogel ugotoviti
podatkov o dolžnikovem računu, navede organizacijo za
plačilni promet, pri kateri naj sodišče opravi poizvedbe o
dolžnikovem računu, hranilni vlogi, depozitu ali drugih denarnih sredstvih.
Organizacija za plačilni promet mora sodišču in upniku
nemudoma sporočiti zahtevane podatke, razen če ta zakon
določa drugače. O zahtevi sodišča oziroma upnika organizacija za plačilni promet ne sme obvestiti dolžnika.
141. člen
(Vrstni red poplačila terjatev)
Organizacija za plačilni promet poravnava terjatve po
vrstnem redu, kot je prejela sklepe o izvršbi. Če takrat, ko
prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni sredstev, ali
če dolžnik zaradi vezave s sredstvi na računu ne more razpolagati, obdrži organizacija za plačilni promet sklep v evidenci
in opravi na njegovi podlagi poplačilo, ko sredstva prispejo na
račun oziroma ko dolžnik dobi pravico z njimi razpolagati.
Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni nobenega priliva sredstev oziroma sredstev
v vezavi, organizacija za plačilni promet vrne sklep o izvršbi
sodišču, ki izvršbo ustavi.
Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco
o vrstnem redu, po katerem je prejela sklepe o izvršbi. Upniku izda na njegovo zahtevo potrdilo, na katerem mestu je
njegova terjatev.
Organizacija za plačilni promet ne sme izvršiti dolžnikovega naloga, preden ni plačana terjatev po sklepu o izvršbi,
razen če zakon določa drugače.
Če je izvršba odložena na predlog dolžnika, je treba
izločiti ustrezen znesek sredstev za ohranitev vrstnega reda
pri poplačilu terjatev.
142. člen
(Izvršba na hranilno vlogo)
Za izvršbo na hranilno vlogo se uporabljajo določbe
108., 116. in 117. člena tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko sodišče
zarubi terjatev na hranilni vlogi, ne da bi bila pred tem dolžniku odvzeta hranilna knjižica.
V primeru iz prejšnjega odstavka se za izvršbo uporabljajo pravila, ki veljajo za izvršbo na denarna sredstva na
dolžnikovem računu (138., 139. in 140. člen).
143. člen
(Občasne dajatve)
Če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačevanje občasnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih
presledkih, plačuje organizacija za plačilni promet te dajatve
brez ponovne zahteve po njihovi zapadlosti.
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V primeru iz prejšnjega odstavka se vrstni red poravnave vseh bodočih dajatev računa po času, ko je organizacija
za plačilni promet prejela sklep o izvršbi.
Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco
o sklepih o izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev.
144. člen
(Vrstni red poravnave terjatev s posameznih računov)
Terjatev se poplača predvsem iz sredstev na dolžnikovem računu, preko katerega v skladu s predpisi opravlja
plačilni promet.
Če na dolžnikovem računu iz prejšnjega odstavka ni
sredstev, prenese organizacija za plačilni promet na ta račun
ustrezen znesek sredstev z drugih dolžnikovih računov ali iz
sredstev iz naslova pogodb o vezavi sredstev, kolikor niso
zarubljena ali po zakonu izvzeta iz izvršbe.
Dolžnik lahko določi vrstni red računov, iz katerih se
bodo poplačale terjatve iz sklepov o izvršbi.
145. člen
(Izvršba na več dolžnikovih računov)
Če upnik navede ali če sodišče na upnikov predlog ugotovi, da ima dolžnik več računov pri različnih organizacijah
za plačilni promet, in je izvršba dovoljena na vsa denarna
sredstva, sodišče pošlje sklep o izvršbi vsem organizacijam
za plačilni promet, ki morajo dolžnikova denarna sredstva zarubiti do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi ter jih takoj prenesti na račun dolžnika pri organizaciji za plačilni promet, ki
je v sklepu o izvršbi prva navedena (primarna organizacija za
plačilni promet). Organizacije za plačilni promet pri tem ravnajo smiselno po določbah prejšnjih členov tega poglavja.
Primarna organizacija za plačilni promet po izvršenem
prenosu sredstev iz drugih organizacij za plačilni promet
ohrani rubež denarnih sredstev do višine obveznosti iz
sklepa o izvršbi in o tem obvešča upnika in sodišče. Ko zarubljena sredstva zadoščajo za poplačilo v sklepu navedene
obveznosti, primarna organizacija za plačilni promet o tem
takoj obvesti upnika, sodišče in ostale organizacije za plačilni
promet, da prenehajo z rubeži in prenosi.
146. člen
(Izvršba proti solidarnemu dolžniku)
Proti dvema ali več dolžnikom, ki po izvršilnem naslovu
solidarno odgovarjajo za isto terjatev, izda sodišče en sam
sklep o izvršbi.
Upnik lahko v predlogu za izvršbo določi vrstni red, po
katerem naj se terjatev izterja od posameznih dolžnikov. Če
tega ne stori, se terjatev izterja od dolžnikov po vrstnem redu,
kot so navedeni v predlogu za izvršbo.
Če imajo solidarni dolžniki račune pri različnih organizacijah za plačilni promet, vroči sodišče sklep o izvršbi tisti
organizaciji, pri kateri ima račun dolžnik, ki ga je upnik v
predlogu za izvršbo določil kot prvega solidarnega dolžnika,
oziroma ki je v predlogu naveden na prvem mestu.
Če v primeru iz prejšnjega odstavka dolžnik nima sredstev na računu, pošlje organizacija za plačilni promet na
upnikovo zahtevo sklep o izvršbi tisti organizaciji, pri kateri
ima račun naslednji dolžnik.
147. člen
(Odgovornost organizacije za plačilni promet)
Glede odgovornosti organizacije za plačilni promet
za opuščeni rubež, prenos in izplačilo zapadlih zneskov se
smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 134. člena tega zakona.
Organizacija za plačilni promet je odgovorna tudi za
škodo, ki je nastala upniku, ker ni ravnala po sklepu o izvršbi
oziroma je kršila določbe tega zakona o posredovanju podatkov (tretji odstavek 140. člena), vrstnem redu, obsegu in
načinu poplačila obveznosti iz sklepa o izvršbi.

Uradni list Republike Slovenije
Organizacija za plačilni promet je na zahtevo sodišča
dolžna posredovati vsa pojasnila in listine, iz katerih je razvidno, ali in kako je izvršila sklep o izvršbi, ter ali in kako je
upoštevala z zakonom določen vrstni red poplačila terjatev.
b) Izvršba na denarna sredstva v gospodarskih zadevah
148. člen
(Gospodarske zadeve)
Določbe tega pododdelka (148. do 151. člen) se uporabljajo za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega
v postopku v gospodarskih sporih in za izvršbo na podlagi
verodostojne listine, če bi v primeru ugovora veljala pravila
postopka v gospodarskih sporih.
V predlogu mora upnik navesti podatke, iz katerih izhaja, da gre za tako izvršbo, v nasprotnem se izvršba opravi
po določbah 136. do 147. člena tega zakona.
149. člen
(Izvršba na sredstva države, samoupravnih lokalnih
skupnosti in javnih zavodov)
Predmet izvršbe niso denarna sredstva, ki jih ima na računu država, samoupravna lokalna skupnost ali javni zavod,
kolikor so jim nujno potrebna za opravljanje njihovih temeljnih
nalog oziroma dejavnosti.
Predmet izvršbe tudi niso denarna sredstva na računu
samoupravne lokalne skupnosti, ki jih ji je zagotovila država
za opravljanje posameznih zadev iz državne pristojnosti, ki so
z zakonom prenesene na samoupravno lokalno skupnost.
Preden izda sklep o izvršbi, sodišče po potrebi zasliši
stranki o okoliščinah, od katerih je odvisna uporaba prvega
in drugega odstavka tega člena.
150. člen
(Prenos pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi)
Organizacija za plačilni promet prenese sredstva z
dolžnikovega na upnikov račun še pred pravnomočnostjo
sklepa o izvršbi, razen če je bil ta sklep izdan na podlagi
verodostojne listine.
Če je s sklepom o izvršbi določeno, da se izvrši prenos
sredstev v gotovini, lahko organizacija za plačilni promet
opravi gotovinsko plačilo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi.
151. člen
(Izvršba na več dolžnikovih računov)
Pri izvršbi na več dolžnikovih računov, razen pri izvršbi
na podlagi verodostojne listine, primarna organizacija za
plačilni promet, po izvršenem prenosu sredstev iz drugih
organizacij za plačilni promet takoj nakaže na upnikov račun
denarna sredstva do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi, pri
ostalih dejanjih in pri izvršbi na podlagi verodostojne listine
pa ravna po določbi 145. člena tega zakona.
Deseto poglavje
IZVRŠBA NA TERJATEV, DA SE IZROČIJO
ALI OBAVIJO PREMIČNINE ALI DA SE IZROČI
NEPREMIČNINA
1. Splošne določbe
152. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na dolžnikovo terjatev, da se mu izroči določena premičnina ali nepremičnina
ali dobavi določena količina premičnin, je krajevno pristojno
sodišče, na območju katerega so stvari.
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153. člen
(Način izvršbe)
Izvršba na dolžnikovo terjatev iz 152. člena tega zakona
se opravi z rubežem te terjatve, z njenim prenosom na upnika
in s prodajo stvari.
154. člen
(Učinek prenosa)
Prenos zarubljene dolžnikove terjatve ima učinek prenosa dolžnikove denarne terjatve v izterjavo.
155. člen
(Če dolžnikova terjatev še ni zapadla; tožba proti
dolžnikovemu dolžniku)
Če dolžnikova terjatev še ni zapadla, sodišče odloči, da
morajo biti stvari izročene po zapadlosti.
Od dolžnikovega dolžnika, ki ni voljan izročiti stvari, lahko upnik po pravnomočnosti sklepa o prenosu terjatve s tožbo zahteva izročitev, če zanjo še nima izvršilnega naslova.
156. člen
(Uporaba določb o izvršbi na denarno terjatev)
Določbe o izvršbi na denarno terjatev se smiselno uporabljajo tudi pri izvršbi na terjatev, da se izročijo ali dobavijo
premičnine ali da se izroči nepremičnina, če ni v tem poglavju
določeno kaj drugega.
2. Premičnine
157. člen
(Izročitev premičnin v hrambo)
S sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve,
naloži sodišče dolžnikovemu dolžniku, da mora premičnine,
na katere se nanaša terjatev, izročiti izvršitelju v hrambo.
Glede hrambe stvari se smiselno uporabljajo določbe
85. člena tega zakona.
158. člen
(Prodaja stvari in poplačilo upnika)
Za prodajo premičnin, ki so bile izročene izvršitelju, ter
za poplačilo upnika veljajo določbe tega zakona o izvršbi na
premične stvari.
3. Nepremičnina
159. člen
(Izročitev upniku)
S sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve,
naloži sodišče dolžnikovemu dolžniku, da mora nepremičnino, na katero se nanaša terjatev, izročiti upniku.
Upnik mora nepremičnino upravljati v imenu in na račun
dolžnika kot dober gospodar in dati sodišču na njegovo zahtevo obračun o upravljanju.
160. člen
(Prodaja)
Upnik lahko v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, odkar
mu je bila nepremičnina izročena, sodišču predlaga njeno
prodajo.
Če upnik prodaje ne predlaga pravočasno, sodišče
ustavi izvršbo.
161. člen
(Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine)
Za prodajo nepremičnine in poplačilo upnika veljajo določbe tega zakona o izvršbi na nepremičnine.
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Enajsto poglavje
IZVRŠBA NA DRUGE PREMOŽENJSKE OZIROMA
MATERIALNE PRAVICE
162. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na patent, užitek ali
kakšno podobno dolžnikovo pravico, in za samo izvršbo je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik
stalno prebivališče; če dolžnik nima stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, pa sodišče, na območju katerega ima
dolžnik začasno prebivališče.
Določba prvega odstavka tega člena, ki se nanaša na
stalno prebivališče, se smiselno uporablja tudi za sedež pravne osebe.
163. člen
(Način izvršbe)
Izvršba na pravico iz 162. člena tega zakona se opravi
z rubežem te pravice in z vnovčenjem po določbah o prodaji
premičnin.
Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o izvršbi vročen
dolžniku.
S sklepom o izvršbi, s katerim dovoli rubež, sodišče
prepove dolžniku razpolagati s to pravico.
Z rubežom pravice pridobi upnik na njej zastavno pravico.
Enajsto a) poglavje
IZVRŠBA NA NEMATERIALIZIRANE VREDNOSTNE
PAPIRJE
163.a člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na vrednostne papirje, ki se vodijo v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev, je krajevno pristojno sodišče, določeno
v skladu s 100. členom tega zakona.
163.b člen
(Vpis sklepa o izvršbi)
Sodišče vroči sklep o izvršbi, s katerim je dovolilo izvršbo oziroma zavarovanje na nematerializirane vrednostne
papirje, tudi klirinško depotni družbi.
Klirinško depotna družba na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka pri nematerializiranih vrednostnih papirjih,
na katere se nanaša sklep, vpiše sklep o izvršbi z vpisom
naslednjih podatkov:
1. sodišče, ki je sklep izdalo;
2. opravilna številka sklepa;
3. datum izdaje sklepa.
Z vrednostnimi papirji iz prejšnjega odstavka imetnik ne
more več razpolagati.
Prepoved razpolaganja iz prejšnjega odstavka vpiše klirinško depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi. Glede
učinka vpisa prepovedi razpolaganja iz prejšnjega stavka se
smiselno uporabljajo določbe zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih o učinkih prepovedi razpolaganja.
163.c člen
(Izvršba za izterjavo denarne terjatve)
Kadar teče izvršba za izterjavo oziroma zavarovanje
upnikove denarne terjatve, pridobi upnik z vpisom sklepa o
izvršbi zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet izvršbe.
Zastavno pravico iz prejšnjega odstavka vpiše klirinško
depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi.
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V primeru iz prvega odstavka tega člena prenese klirinško depotna družba nematerializirane vrednostne papirje
na račun kupca na podlagi sklepa, s katerim sodišče odredi
prenos. Ta sklep nadomešča izročitev nematerializiranih
vrednostnih papirjev kupcu.
Za prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev se
smiselno uporablja določba četrtega odstavka 93. člena tega
zakona.
Kadar je sodišče s sklepom o prodaji pooblastilo pooblaščenega udeleženca, da opravi prodajo vrednostnih papirjev, ki so predmet izvršbe na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev, se za prenos prodanih vrednostnih papirjev na
račun kupca smiselno uporabljajo določbe zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih o izbrisu zastavne pravice
pri prodaji zastavljenega nematerializiranega vrednostnega
papirja.
163.č člen
(Izvršba za izročitev vrednostnih papirjev)
Kadar teče izvršba za izročitev vrednostnih papirjev
upniku, prenese klirinško depotna družba nematerializirane
vrednostne papirje iz dolžnikovega računa na račun upnika na
podlagi obvestila sodišča o pravnomočnosti sklepa o izvršbi.
Dvanajsto poglavje
IZVRŠBA NA DELEŽ DRUŽBENIKA
164. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na delež družbenika
v družbi in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na
območju katerega je sedež družbe.
165. člen
(Način izvršbe)
Izvršba na delež družbenika se opravi z zaznambo sklepa o izvršbi, prodajo deleža in poplačilom upnika iz zneska,
dobljenega s prodajo.
S sklepom o izvršbi sodišče prepove družbeniku razpolagati z njegovim deležem.
Sodišče vroči sklep o izvršbi družbi in ga zaznamuje
v sodnem registru. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na deležu družbenika z učinki tudi proti tistemu, ki
pozneje pridobi ta delež.
Za prodajo deleža se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o prodaji nepremičnin.
Trinajsto poglavje
IZVRŠBA NA NEPREMIČNINE
1. Splošne določbe
166. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na nepremičnino in
za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju
katerega je nepremičnina, če ta zakon glede izvršbe na nepremičnine ne določa drugače.
Če ležijo nepremičnine na območju različnih sodišč, je
krajevno pristojno za dovolitev izvršbe in za samo izvršbo
tisto sodišče, na območju katerega je nepremičnina, ki je kot
predmet izvršbe v predlogu za izvršbo navedena na prvem
mestu.
167. člen
(Izvršilna dejanja)
Izvršba na nepremičnino se opravi z zaznambo sklepa
o izvršbi v zemljiški knjigi, z ugotovitvijo vrednosti nepre-
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mičnine, s prodajo nepremičnine in s poplačilom upnikov iz
zneska, dobljenega s prodajo.
168. člen
(Dokaz o dolžnikovi lastnini)
Predlogu za izvršbo na nepremičnino mora upnik priložiti izpisek iz zemljiške knjige kot dokaz, da je nepremičnina
vpisana kot dolžnikova lastnina.
Za nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiški knjigi, se
uporablja določba 211. člena tega zakona.
Če je lastninska pravica na nepremičnini iz prvega
odstavka tega člena vpisana v zemljiški knjigi na nekoga
drugega, mora upnik priložiti listino, ki je primerna za vpis
dolžnikove lastninske pravice.
V primeru iz tretjega odstavka tega člena opravi sodišče
vpis po uradni dolžnosti.
Upnik, ki nima niti listine, primerne za vpis dolžnikove
lastninske pravice, lahko s tožbo zahteva vpis te pravice na
dolžnika.
Izvršilni postopek se nadaljuje po pravnomočnosti
sklepa o vpisu.
169. člen
(Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga
sredstva ali na drugo nepremičnino)
Dolžnik lahko v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi
predlaga, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe, ali naj
opravi izvršbo na drugi nepremičnini.
Sodišče vroči predlog upniku, ki se lahko o njem izjavi
v osmih dneh od vročitve.
Ko se upnik izjavi ali ko izteče rok za izjavo, izda sodišče sklep o predlogu. Zoper ta sklep ni pritožbe.
Sodišče ugodi predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno,
da bo terjatev poplačana z drugim izvršilnim sredstvom ali s
prodajo druge nepremičnine.
Če predlaga dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo izvršbo
na plačo, pokojnino, invalidnino ali na druge stalne denarne
prejemke, ugodi sodišče predlogu, samo če dolžnik izkaže
za verjetno, da bo terjatev poravnana v enem letu od izdaje
sklepa o dolžnikovem predlogu.
Če dovoli sodišče za izvršbo drugo sredstvo, ostane
zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino v veljavi, dokler
upnikova terjatev ni poplačana.
170. člen
(Zaznamba izvršbe)
Sodišče zaznamuje sklep o izvršbi na nepremičnino v
zemljiški knjigi.
S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Upnik, ki je predlagal izvršbo, pa ni že prej pridobil zastavne pravice oziroma zemljiškega dolga, pridobi z zaznambo sklepa o izvršbi pravico dobiti poplačilo iz nepremičnine
pred nekom, ki pridobi pozneje na njej zastavno pravico
oziroma zemljiški dolg.
171. člen
(Pristop k izvršbi)
Po zaznambi sklepa o izvršbi sodišče ne more za poravnavo kakšne druge terjatve istega ali drugega upnika opraviti
posebnega postopka izvršbe na isto nepremičnino.
Upnik, za čigar terjatev je sodišče pozneje izdalo sklep
o izvršbi na isto nepremičnino, pristopi k že začeti izvršbi.
K začeti izvršbi je mogoče pristopiti do pravnomočnosti
sklepa o domiku nepremičnine kupcu.
O pristopu k izvršbi obvesti sodišče upnika, v čigar
korist je bila prej vpisana zaznamba.
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172. člen
(Poplačilo zastavnega upnika in upnika zemljiškega dolga)
Pri izvršbi na nepremičnino dobi poplačilo tudi zastavni
upnik oziroma upnik zemljiškega dolga, ki ni predlagal izvršbe.
173. člen
(Prenehanje zastavne pravice in zemljiškega dolga)
Na nepremičnini vknjižena zastavna pravica oziroma
zemljiški dolg ugasne z dnem, ko postane sklep o izročitvi
nepremičnine kupcu pravnomočen (192. člen), čeprav zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga niso popolnoma poplačani.
Kupec nepremičnine in zastavni upnik oziroma upnik
zemljiškega dolga se lahko sporazumeta, da ostane zastavna pravica oziroma zemljiški dolg na nepremičnini tudi
po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine, kupec
pa prevzame toliko dolžnikovega dolga proti temu upniku,
kolikor bi mu ga pripadlo v izvršilnem postopku.
V primeru iz drugega odstavka se kupnina zmanjša za
prevzeti dolg.
174. člen
(Služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena)
Stvarne služnosti na nepremičnini z njeno prodajo ne
ugasnejo.
S prodajo nepremičnine tudi ne ugasnejo osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne pravice, ki so bile vpisane
v zemljiški knjigi pred pravicami zastavnih upnikov oziroma
upnika, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo ter upniki
zemljiškega dolga.
Druge osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne
pravice s prodajo nepremičnine ugasnejo, razen če se imetniki teh pravic s kupcem kako drugače dogovorijo.
175. člen
(Najemno in zakupno razmerje)
Najemno ali zakupno razmerje ne preneha s prodajo
stvari, ki je predmet najema ali zakupa.
Kupec stopi v pravice in obveznosti najemodajalca
oziroma zakupodajalca.
Če je najemno ali zakupno razmerje nastalo po pridobitvi upnikove zastavne pravice oziroma zemljiškega dolga
na nepremičnini, lahko kupec ne glede na zakonske in pogodbene roke odpove pogodbo o najemu ali zakupu z odpovednim rokom enega meseca.
176. člen
(Ogled nepremičnine)
Sodišče tistemu, ki se zanima za nakup nepremičnine,
na njegovo zahtevo in stroške dovoli, da si jo ogleda.
Čas in način ogleda ter morebitno navzočnost izvršitelja
določi sodišče v odredbi o prodaji nepremičnine.
2. Nepremičnine, izvzete iz izvršbe
177. člen
Predmet izvršbe ne morejo biti kmetijska zemljišča in
gospodarska poslopja kmeta, kolikor jih potrebuje za lastno
preživljanje in za preživljanje članov svoje ožje družine ter
drugih oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na izvršbo za
uveljavitev denarnih terjatev, zavarovanih s pogodbeno zastavno pravico na nepremičninah (hipoteko) oziroma za poplačilo zemljiškega dolga.
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3. Ugotovitev vrednosti nepremičnine
178. člen
(Način ugotovitve vrednosti)
Vrednost nepremičnine lahko ugotovi sodišče še pred
pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.
Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče na podlagi cenitve sodnih cenilcev po tržni ceni na dan cenitve.
Pri ugotavljanju vrednosti se upošteva morebitno zmanjšanje vrednosti zaradi tega, ker ostanejo na njej tudi po prodaji določene pravice.
Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje osem dni
pred prodajnim narokom, sodišče na prodajnem naroku z
odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka
s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine
od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej
spremenila.
Če se pri cenitvi pokaže, da je s prodajo nepremičnine
po delih ali po skupinah delov možno doseči višjo ceno ali
hitrejše poplačilo, se za določitev načina in pogojev prodaje
upošteva najugodnejša tako ugotovljena vrednost.
179. člen
(Sklep o ugotovitvi vrednosti)
Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče s sklepom.
Zoper ta sklep se lahko pritoži poleg dolžnika tudi
vsak, ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega s
prodajo.
180. člen
(Ustavitev izvršbe po predlogu)
Vsak, ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega
s prodajo nepremičnine, pa je po vrstnem redu pred upnikom,
ki je predlagal izvršbo, lahko predlaga, naj sodišče ustavi
izvršbo, če ugotovljena vrednost nepremičnine niti delno ne
krije terjatve upnika, ki je predlagal izvršbo.
Ustavitev izvršbe lahko predlaga v osmih dneh od vročitve odredbe o prodaji.
Sodišče presodi glede na okoliščine primera, ali je glede
na verjetno višino delnega poplačila upnika, ki je predlagal
izvršbo, prodaja smotrna.
4. Prodaja nepremičnine
181. člen
(Odredba o prodaji)
Po izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine
izda sodišče odredbo o prodaji nepremičnine; v njej določi
način in pogoje za prodajo ter čas in kraj prodaje, če naj bo
nepremičnina prodana na dražbi.
Prodaja nepremičnine se opravi po pravnomočnosti
sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti sklepa o ugotovitvi
vrednosti nepremičnine.
V odredbi o prodaji se posebej opozori na možnost, da
se vrednost nepremičnine dokončno ugotovi na prodajnem
naroku (četrti odstavek 178. člena).
Odredbo o prodaji razglasi sodišče na sodni deski, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.
Sodišče lahko upniku dovoli, da objavi odredbo o prodaji nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja. Stroški
objave bremenijo upnika.
Od razglasitve odredbe o prodaji na sodni deski do
dneva prodaje mora preteči najmanj trideset dni.
Odredbo o prodaji vroči sodišče strankam, zastavnim
upnikom, drugim udeležencem postopka, osebam, ki imajo
vknjiženo predkupno pravico, in pristojnemu upravnemu
organu.
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182. člen

186. člen

(Predkupna pravica)

(Če je pri prodaji navzoč en sam ponudnik)

Kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno
pravico na nepremičnini, ki je predmet izvršbe, ima prednost
pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani dražbi
izjavi, da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji.
Če je bila nepremičnina prodana z neposredno pogodbo, povabi sodišče predkupnega upravičenca, naj izjavi na
zapisnik pri sodišču, ali želi izkoristiti svojo pravico.
Če predkupni upravičenec izkoristi svojo pravico, ima
najboljši ponudnik ali kupec pri neposredni pogodbi pravico
takoj po končani dražbi ali po prejemu obvestila, da je predkupni upravičenec izjavil, da želi izkoristiti svojo pravico,
ponuditi višjo ceno.

Narok za prodajo nepremičnine se opravi, tudi če je
navzoč en sam ponudnik.
V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko sodišče
na predlog stranke ali zastavnega upnika oziroma upnika
zemljiškega dolga glede na okoliščine primera preloži prodajni narok.

183. člen

187. člen
(Kdo ne more biti kupec)
Ne na dražbi ne pri neposredni pogodbi ne more biti kupec dolžnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sodeluje
pri prodaji. Kupec tudi ne more biti nekdo, ki po zakonu ne
more pridobiti nepremičnine, ki je predmet izvršbe.

(Način prodaje)

188. člen

Nepremičnina se proda na javni dražbi.
Narok za prodajo nepremičnine se opravi v sodnem
poslopju, če sodišče ne odloči drugače.
Stranke in zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega
dolga se lahko ves čas izvršilnega postopka do izdaje odredbe o prodaji sporazumejo, naj se nepremičnina v določenem roku proda z neposredno pogodbo.
Sporazum, da naj se nepremičnina proda z neposredno
pogodbo, mora biti sklenjen v pisni obliki.
Sporazum o prodaji z neposredno pogodbo se pošlje
pristojnemu davčnemu organu.
Pogodba o neposredni prodaji ima učinek od dneva, ko
postane sklep o domiku (190. člen) pravnomočen.

(Prodajna cena)

184. člen
(Pogoji za prodajo)
Pogoji za prodajo morajo poleg drugih podatkov navajati:
1. natančnejši opis nepremičnine s pritiklinami;
2. služnosti stavbne pravice in stvarna bremena, ki jih
mora kupec prevzeti;
3. vrednost nepremičnine, ki jo je s sklepom ugotovilo
sodišče;
4. ceno, za katero se sme nepremičnina prodati;
5. rok, v katerem mora kupec položiti kupnino;
6. način prodaje;
7. znesek varščine.
Rok, v katerem mora kupec položiti kupnino v hrambo
na račun sodnih pologov, ne sme biti daljši od šestih mesecev od dneva prodaje, ne glede na to, ali plačuje kupnino
naenkrat ali v obrokih.
185. člen
(Položitev varščine)
Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki prej položijo
varščino.
Če se sklene neposredna pogodba, položi kupec varščino tistemu, s katerim jo je sklenil, in to neposredno pred
sklenitvijo pogodbe.
Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče
dovolilo izvršbo in zastavni upnik oziroma upnik zemljiškega
dolga, če njihove terjatve dosegajo varščino in če se da glede na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnine
varščina poravnati iz kupnine.
Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine.
Ponudniki, katerih ponudbe niso bile sprejete, dobijo
varščino nazaj takoj po koncu javne dražbe.

Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti
prodana pod ugotovljeno vrednostjo.
Če nepremičnine na prvem naroku ni bilo mogoče prodati, razpiše sodišče drugi narok, na katerem se sme nepremičnina prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za
manj kot za polovico te vrednosti.
Od prvega do drugega naroka mora preteči najmanj
trideset dni.
Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim
teče izvršilni postopek, ali pri kakšnem drugem sodišču, se
stranki in zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga
lahko sporazumejo, da sme biti nepremičnina prodana na
dražbi tudi za ceno, nižjo od ugotovljene vrednosti, oziroma
nižjo od polovice te vrednosti.
Drugi in četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi v primeru prodaje z neposredno pogodbo.
189. člen
(Prodajni narok in domik)
Ko sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za narok,
razglasi, da se začenja dražba.
Dražba se konča deset minut neposredno potem, ko je
dana najugodnejša ponudba.
Ko je dražba končana, sodišče ugotovi, kateri ponudnik
je ponudil najvišjo ceno, in razglasi, da je temu ponudniku
domaknjena nepremičnina.
O domiku nepremičnine izda sodišče sklep, ki ga razglasi na sodni deski in vroči vsem, katerim je vročilo odredbo
o prodaji, ter vsem udeležencem dražbe.
Če je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev
po zakonu, sodišče po končani dražbi ugotovi, kateri ponudnik je ponudil najvišjo ceno in ga napoti, da v določenem roku
vloži ustrezno vlogo za pridobitev odobritve. Po ponudnikovi
pridobitvi odobritve sodišče nadaljuje postopek in takoj izda
sklep o domiku.
Če je odobritev odklonjena oziroma vloga ni bila vložena v roku, sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine
prodaje lahko napoti na pridobitev odobritve drugega oziroma
naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo, ali pa prodajo s
sklepom razveljavi.
190. člen
(Domik pri prodaji z neposredno pogodbo)
Sodišče izda sklep, s katerim domakne nepremičnino,
prodano z neposredno pogodbo, ko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za veljavnost prodaje.
Sklep o domiku razglasi na sodni deski in ga vroči vsem,
katerim je vročilo odredbo o prodaji, ter kupcu.
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191. člen
(Položitev kupnine)
Kupec mora položiti kupnino v roku, ki je določen v
odredbi o prodaji.
Kupec, ki je edini upnik, je lahko oproščen položitve
kupnine do višine zneska, ki bi mu pripadal po sklepu o
poplačilu. Sodišče o predlogu upnika odloči s posebnim
sklepom.
Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, sodišče
prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.
Iz položene varščine se poravnajo stroški za novo prodajo in nadomesti razlika med ceno, doseženo pri prejšnji in
pri novi prodaji.
192. člen
(Izročitev nepremičnine kupcu)
Po pravnomočnosti sklepa o domiku in po položitvi
kupnine izda sodišče sklep, da se nepremičnina izroči kupcu
in po pravnomočnosti sklepa v zemljiški knjigi vpiše nanj lastninska pravica na nepremičnini ter izbrišejo tiste pravice in
bremena, za katere je to določeno s sklepom o domiku.
V sklepu sodišče tudi odloči, kdaj se je dolžnik dolžan
izseliti iz družinske stanovanjske hiše ali stanovanja. Sklep je
izvršilni naslov za izpraznitev in izročitev nepremičnine.
Sklep o izročitvi nepremičnine kupcu vroči sodišče
vsem, katerim je vročilo odredbo o prodaji.
Nepremičnino izroči sodišče kupcu še pred pravnomočnostjo sklepa o izročitvi.
193. člen
(Varstvo kupčevih pravic)
Razveljavitev ali sprememba sklepa o izvršbi po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu nima
vpliva na pravice, ki jih je kupec pridobil po 192. členu tega
zakona.
194. člen
(Ustavitev izvršbe)
Če nepremičnine ni bilo mogoče prodati niti na drugem
naroku, dovoli sodišče novo prodajo samo na upnikov predlog.
Če upnik ne predlaga nove prodaje v šestih mesecih od
drugega naroka, ali če nepremičnine ni bilo mogoče prodati
na tretjem naroku niti za polovico ugotovljene vrednosti, sodišče ustavi izvršbo.
Sodišče ustavi izvršbo s prodajo z neposredno pogodbo, če nepremičnine ni bilo mogoče prodati v roku, za
katerega sta se sporazumeli stranki in zastavni upniki (četrti
odstavek 183. člena).
V primeru iz drugega in tretjega odstavka tega člena
upnik obdrži zastavno pravico na nepremičnini za zavarovanje svoje terjatve in sodišče ne razveljavi zaznambe sklepa
o izvršbi v zemljiški knjigi.
5. Poplačilo upnikov
195. člen
(Kdaj se poplačajo)
Sodišče poplača upnike po pravnomočnosti sklepa o
izročitvi nepremičnine kupcu.

bo;

196. člen
(Kateri upniki se poplačajo)
Iz kupnine se poplačajo:
1. upniki, na predlog katerih je sodišče dovolilo izvrš-

2. upniki zemljiškega dolga oziroma zastavni upniki, tudi
če niso priglasili svojih terjatev;
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3. osebe, ki imajo pravico do nadomestila za osebne
služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena;
4. država in samoupravne lokalne skupnosti za davščine;
5. osebe, ki imajo terjatve, navedene v 3. točki prvega
odstavka 197. člena tega zakona.
197. člen
(Prednost pri poplačilu)
Iz zneska, dobljenega s prodajo, se poplačajo najprej,
in sicer po temle vrstnem redu:
1. stroški izvršilnega postopka;
2. davek na dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnine, ki se po predpisih obračuna od prodaje nepremičnine, in za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo
prodano nepremičnino;
3. terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz
naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja
življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne
zmožnosti in terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno
preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve delavcev
iz delovnega razmerja z dolžnikom, ter terjatve prispevkov
za socialno zavarovanje, zapadlih za zadnje leto, in sicer ne
glede na to, ali so te terjatve zavarovane z zastavno pravico
na prodani nepremičnini ali ne.
Terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena,
razen davka na dodano vrednost oziroma davka na promet
nepremičnine, se poplačajo, če so bile priglašene najkasneje
na razdelitvenem naroku in če so dokazane z izvršilnim naslovom.
Čas, določen v 2. in 3. točki prvega odstavka tega člena,
se šteje do dneva, ko je bil izdan sklep o izročitvi nepremičnine kupcu.
198. člen
(Vrstni red drugih terjatev)
Po poplačilu terjatev iz 197. člena tega zakona se poplačajo terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico, terjatve upnikov, na katerih predlog je sodišče dovolilo izvršbo,
zemljiški dolg, ter nadomestila za osebne služnosti, stavbne
pravice in stvarna bremena, ki s prodajo ugasnejo.
Upniki iz prvega odstavka tega člena se poplačajo po
vrsti, kot so pridobili zemljiški dolg oziroma zastavno pravico,
oziroma po vrstnem redu, kot so bile osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena vpisana v zemljiški knjigi.
Stroški in obresti za zadnja tri leta pred vložitvijo predloga za izvršbo, določeni v izvršilnem naslovu, imajo isti vrstni
red kot glavna terjatev.
Po poplačilu terjatev iz prvega odstavka tega člena se
poplačajo terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka 197. člena tega zakona za čas, za katerega se ne poplačajo po
omenjenih določbah.
199. člen
(Nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in
stvarna bremena)
Če se o nadomestilu za osebne služnosti, stavbne pravice ali stvarna bremena, ki s prodajo ugasnejo, upravičenci
in upniki, ki so po vrstnem redu za poplačilo za njimi, ne
morejo sporazumeti, ga določi sodišče, ki pri tem upošteva
zlasti čas, kolikor bi služnost, stavbna pravica oziroma breme
še trajale, njihovo vrednost ter starost upravičencev.
Kupec in upravičenec do osebne služnosti, stavbne
pravice ali stvarnega bremena se lahko sporazumeta, da
kupec prevzame služnost, stavbno pravico oziroma stvarno
breme, nadomestilo, določeno po prejšnjem odstavku, pa se
odbije od kupnine.
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200. člen
(Sorazmerno poplačilo terjatev)
Terjatve, ki imajo isti vrstni red, se poplačajo v sorazmerju z njihovo višino, če s prodajo dobljeni znesek ne zadošča za njihovo popolno poplačilo.
201. člen
(Izpodbijanje terjatev)
Upnik ali kdo drug, ki ima pravico biti poplačan iz kupnine, lahko izpodbija terjatev drugega upnika, njeno višino in
vrstni red, po katerem ima ta pravico do poplačila, kolikor to
vpliva na njegovo poplačilo.
Terjatev je mogoče izpodbijati najkasneje na razdelitvenem naroku.
202. člen
(Napotitev na pravdo)
Tistega, ki izpodbija terjatev, sodišče napoti, naj v
določenem roku začne pravdo, če je odločitev odvisna od
spornih dejstev; sicer pa samo odloči o spornem dejstvu pri
izpodbijanju.
Sodišče odloži sklep o poplačilu tistih, katerih terjatve
so sporne, dokler ni končana pravda.
Znesek, ki se nanaša na sporno terjatev, ostane v
hrambi pri sodišču.
Če se pravda ne začne v določenem roku, ravna sodišče, kot da terjatev ni sporna.
Določba četrtega odstavka tega člena ne posega v pravico tistega, ki izpodbija terjatev, da tudi po koncu postopka
začne pravdo zoper tistega, čigar terjatev izpodbija.
6. Posebne določbe o načinu poplačila nekaterih
terjatev
203. člen
(Nezapadla terjatev)
Zemljiški dolg oziroma terjatev zastavnega upnika, ki
še ni zapadla do dneva izdaje sklepa o poplačilu, se poplača tako, da se upoštevajo obresti v višini bančne eskontne
stopnje v kraju izpolnitve zavarovane terjatve od dneva izdaje
sklepa o poplačilu do dneva zapadlosti terjatve.
204. člen
(Nezapadla terjatev občasnih prejemkov)
Če so terjatve občasnih prejemkov iz naslova zakonite
preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja
življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne
zmožnosti, in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal, zavarovane z zastavno pravico,
zapadejo pa po izdaji sklepa o poplačilu, se poravnajo na
izrecno zahtevo upnika.
Te terjatve se obračunavajo smiselno na način, kot se
obračunava nadomestilo za osebno služnost, stavbno pravico ali stvarno breme.
205. člen
(Pogojna terjatev)
Znesek, potreben za poplačilo terjatve, ki je zavarovana
z zastavno pravico, vendar je odvisna od pogoja, se izloči in
izroči v hrambo sodišču ter izplača, ko nastopi odložni pogoj,
oziroma ko je gotovo, da razvezni pogoj ne bo nastopil.
Če odložni pogoj ne nastopi, oziroma če nastopi razvezni pogoj, se iz izločenega zneska poplačajo upniki, katerih
terjatve niso bile popolnoma poplačane ali sploh niso bile
poplačane; če takih upnikov ni ali če z njihovim poplačilom ni
izčrpan ves znesek, pa se ta znesek oziroma ostanek izroči
dolžniku.
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206. člen
(Predznamba zastavne pravice in zaznamba spora)
Če je v zemljiški knjigi vpisana predznamba zemljiškega
dolga oziroma zastavne pravice in tisti, v čigar korist je vpisana, dokaže, da je v teku postopek za njeno opravičilo, oziroma da še ni pretekel rok za ta postopek, se zemljiški dolg
oziroma terjatev, na katero se predznamba nanaša, poravna
na enak način kot terjatev z odložnim pogojem.
Terjatev, za katero je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba spora za izbris zastavne pravice ali zaznamba kakšnega
drugega spora oziroma zemljiški dolg, za katerega je v
zemljiški knjigi vpisana zaznamba spora za njegov izbris
ali kakšnega drugega spora, se poravna na enak način kot
terjatev z razveznim pogojem.
7. Razdelitveni narok, sklep o poplačilu in izbris pravic
in bremen
207. člen
(Razdelitveni narok)
Po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu določi sodišče narok za razdelitev zneska, dobljenega s
prodajo.
Na narok povabi sodišče poleg strank tudi tiste, ki imajo
po stanju spisov in po podatkih iz zemljiške knjige pravico do
poplačila iz tega zneska.
V vabilu opozori sodišče te osebe, da bodo terjatve
upnikov, ki ne pridejo na narok, vzete po stanju, kot izhaja iz
zemljiške knjige in spisov, in da lahko samo še na razdelitvenem naroku izpodbijajo obstoj drugih terjatev, njihovo višino
in vrstni red, po katerem imajo pravico do poplačila.
Na naroku se razpravlja o poplačilu upnikov in drugih
oseb, ki uveljavljajo poplačilne zahtevke.
208. člen
(Sklep o poplačilu)
O poplačilu upnikov in drugih oseb, ki uveljavljajo pravico do poplačila, odloči sodišče s sklepom po opravljenem
naroku. Pri tem upošteva stanje, kot izhaja iz spisov in iz
zemljiške knjige, ter stanje, ki ga je ugotovilo na naroku.
Terjatve upnikov se obračunajo po stanju na dan razdelitvenega naroka.
V sklepu iz prvega odstavka tega člena upošteva sodišče samo tiste terjatve, glede katerih je sklep o izvršbi postal
pravnomočen najkasneje na dan razdelitvenega naroka.
Terjatve, glede katerih sklep o izvršbi ni postal pravnomočen najkasneje na dan razdelitvenega naroka, se poplačajo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi iz morebitnega
preostanka kupnine, ostanek pa se vrne dolžniku.
Pritožba zoper sklep o poplačilu zadrži njegovo izvršitev, če bi sklep, s katerim bi bilo pritožbi ugodeno, lahko
vplival na poplačilo.
Če sodišču po stanju iz spisov in podatkih iz zemljiške
knjige oziroma iz drugih okoliščin ni znano, kdo je upnik
zemljiškega dolga, sodišče znesek, ki upniku pripada po
sklepu iz prvega odstavka tega člena, hrani zanj na računu
sodnih pologov.
209. člen
(Izbris pravic in bremen)
Sodišče s sklepom o domiku tudi odloči, katere v
zemljiški knjigi vpisane pravice in bremena se izbrišejo ob
izročitvi nepremičnine kupcu (173., 174. in drugi odstavek
199. člena).
8. Dolžnikova pravica na prodanem stanovanju
210. člen
Dolžnik, ki kot lastnik stanuje v prodani družinski stanovanjski hiši ali prodanem stanovanju, ima pravico stanovati v
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tej hiši oziroma stanovanju kot najemnik še tri leta od dneva
prodaje dalje.
Predlog, da obdrži pravico do najema stanovanja, mora
dolžnik vložiti v 60 dneh od prejema sklepa o izvršbi, če je
dražbeni narok pred potekom tega roka, pa najkasneje do
dražbenega naroka, sicer to pravico izgubi.
Dolžnik, ki obdrži pravico stanovati na prodani družinski
stanovanjski hiši ali stanovanju, je od dneva izdaje sklepa o
izročitvi nepremičnine dalje dolžan plačevati najemnino za
profitno stanovanje. Če se kupec in dolžnik o višini najemnine
ne sporazumeta, jo določi sodišče v nepravdnem postopku.
Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo, kadar sta družinska stanovanjska hiša ali stanovanje prodana
v izvršilnem postopku zaradi poplačila terjatve iz naslova
posojila, vzetega za izgradnjo oziroma nakup družinske stanovanjske hiše ali stanovanja, ali zaradi izterjave zemljiškega
dolga oziroma terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno
zastavno pravico (hipoteko) na tej hiši oziroma stanovanju,
ali zaradi izvršitve terjatve za izključitev etažnega lastnika s
prodajo posameznega dela zgradbe v etažni lastnini.

stvari, in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na
območju katerega so stvari.

9. Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni
vpisana v zemljiško knjigo
211. člen
Če je bila zemljiška knjiga, v katero je bila vpisana nepremičnina, uničena, ali če nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, mora upnik v predlogu za izvršbo navesti, kje
je nepremičnina, njeno ime, meje in površino, oziroma druge
podatke, potrebne za njeno identifikacijo.
V takem primeru opravi izvršitelj po odredbi sodišča
rubež nepremičnine, za katero je predlagana izvršba. Na
rubež povabi upnika in dolžnika.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe in
mora biti razglašen na sodni deski in objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije.

215. člen
(Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom
drugem)
Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom
drugem, sodišče na upnikov predlog oceni njihovo vrednost
in s sklepom odloči, da mora dolžnik v določenem roku izplačati to vrednost upniku.
Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžniku izvršbo.
Upnik lahko vloži predlog po prvem odstavku tega člena
v osmih dneh od dneva, ko je bil obveščen, da stvari niso
bile najdene.
Če upnik v predpisanem roku ne predlaga, naj mu dolžnik izplača vrednost stvari, sodišče ustavi izvršbo.

10. Izvršba na stavbno pravico

3. Dobava nadomestnih stvari

211.a člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za
izvršbo na stavbno pravico.

216. člen
(Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem)
Če se izvršilni naslov glasi na dobavo določene količine
nadomestnih stvari, ki so pri dolžniku ali pri kom drugem, se
izvršba opravi tako, kot je predpisano za izročitev določenih
stvari.

Štirinajsto poglavje
SODNI PENALI
212. člen
O upnikovi zahtevi, naj se dolžniku nedenarne obveznosti, ki izhaja iz izvršilnega naslova, naloži plačilo sodnih
penalov, odloči sodišče v izvršilnem postopku.
Na podlagi pravnomočnega sklepa o plačilu sodnih penalov izda sodišče na predlog upnika sklep o izvršbi.
Plačilo sodnih penalov lahko zahteva upnik vse dotlej,
dokler ne predlaga izvršitve sodne odločbe iz prvega odstavka tega člena.
Od dneva vložitve predloga za izvršbo upnik ni več
upravičen do sodnih penalov.
Tretji razdelek
IZVRŠBA ZA UVELJAVITEV NEDENARNE TERJATVE
Petnajsto poglavje
IZROČITEV IN DOBAVA PREMIČNIN
1. Krajevna pristojnost
213. člen
Za odločitev o predlogu za izvršbo za izročitev ene
ali več določenih stvari, ali določene količine nadomestnih

2. Izročitev določenih stvari
214. člen
(Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem)
Izvršba za izročitev ene ali več določenih stvari, ki so pri
dolžniku, se opravi tako, da izvršitelj te stvari vzame dolžniku
in jih proti potrdilu izroči upniku.
Po prvem odstavku tega člena se opravi izvršba tudi,
kadar so stvari pri kom drugem, ki jih je voljan izročiti izvršitelju.
Če drugi ni voljan izročiti stvari, lahko upnik predlaga
sodišču, naj prenese nanj dolžnikovo terjatev proti drugemu
za izročitev stvari.
Za postopek s predlogom iz tretjega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izvršbi
na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premičnine (152. do
156. člen).

217. člen
(Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom
drugem)
Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom
drugem, lahko upnik predlaga, naj se izvršba opravi tako, da
ga sodišče pooblasti, da sme v določenem roku na dolžnikove stroške te stvari kupiti kje drugje.
Sodišče izda na upnikov predlog sklep, s katerim odloči, naj dolžnik položi pri sodišču znesek, ki je potreben za
nakup stvari.
Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžniku izvršbo.
Upnik lahko vloži predlog po prvem odstavku tega člena
v osmih dneh od dneva, ko mu je sodišče sporočilo, da izvršbe ni moglo opraviti.
Če upnik v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne
predlaga nakupa stvari drugje, sodišče ustavi izvršbo, razen
če je upnik v roku iz tretjega odstavka 215. člena predlagal,
naj mu dolžnik plača vrednost stvari, ki bi mu jih bil moral
dobaviti.
218. člen
(Če stvari ni bilo mogoče kupiti niti drugje)
Če upnik v roku, ki mu ga je določilo sodišče, stvari ni
mogel kupiti drugje, ali če je izkazal za verjetno, da stvari niti
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drugje ni mogoče kupiti, oceni sodišče na njegov predlog
njihovo vrednost in s sklepom odloči, da mora dolžnik v določenem roku plačati to vrednost upniku.
Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžniku izvršbo.
Upnik lahko predlog, naj mu dolžnik plača vrednost
stvari, vloži v osmih dneh od dneva, ko izteče rok za nakup stvari drugje, oziroma v roku, ki mu ga določi sodišče
v primeru, ko je izkazal za verjetno, da stvari tudi drugje ni
mogoče kupiti.
Če upnik predloga ne vloži v tem roku, sodišče ustavi
izvršbo.
4. Pravica do odškodnine
219. člen
Z določbami o nakupu nadomestnih stvari drugje in o
plačilu vrednosti določenih ali nadomestnih stvari ni prizadeta
upnikova pravica, da v pravdi zahteva od dolžnika povrnitev
škode, ki mu jo je povzročil s tem, da mu stvari ni izročil
oziroma dobavil.
Šestnajsto poglavje
IZPRAZNITEV IN IZROČITEV NEPREMIČNIN
220. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine in za samo izvršbo je krajevno pristojno
sodišče, na območju katerega je nepremičnina.
221. člen
(Način izvršbe)
Izvršba za izpraznitev in izročitev nepremičnine se
opravi tako, da izvršitelj izroči nepremičnino v posest upniku,
potem ko iz nje odstrani osebe in stvari.
Izpraznitev in izročitev nepremičnine je dopustna po
preteku osmih dni od dneva, ko je bil dolžniku vročen sklep
o izvršbi.
222. člen
(Odstranitev premičnin)
Premičnine, ki jih je treba odstraniti, se izročijo dolžniku,
če ta ni navzoč, pa odraslemu članu njegovega gospodinjstva ali njegovemu pooblaščencu.
Če pri izvršilnih dejanjih ni nikogar, kateremu se smejo
stvari izročiti, ali če jih ti nočejo sprejeti, se stvari izročijo na
dolžnikove stroške v hrambo komu drugemu.
O izročitvi v hrambo in o stroških hrambe obvesti izvršitelj dolžnika in mu da primeren rok, v katerem lahko zahteva
izročitev stvari, potem ko povrne stroške za hrambo.
Sodišče opozori dolžnika, da bodo po izteku roka iz
prejšnjega odstavka tega člena stvari prodane, iz izkupička
pa bodo poravnani stroški za njihovo hrambo in prodajo.
223. člen
(Prodaja premičnih stvari)
Sodišče dovoli po uradni dolžnosti prodajo stvari na
dolžnikove stroške, če ta v danem roku ne zahteva njihove
izročitve in ne povrne stroškov hrambe.
Del s prodajo doseženega izkupička, ki ostane po poravnavi stroškov hrambe in prodaje stvari, izvršitelj položi pri
sodišču.
Za prodajo stvari se uporabljajo določbe tega zakona o
izvršbi na premičninah.
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Sedemnajsto poglavje
OBVEZNOST KAJ STORITI, DOPUSTITI ALI OPUSTITI
224. člen
(Krajevna pristojnost)
Če mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti,
dopustiti, da kdo drug kaj stori, ali se česa vzdržati, je za
odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega mora dolžnik izpolniti
obveznost iz izvršilnega naslova.
224.a člen
(Sodelovanje izvršitelja)
Izvršba za dejanja iz tega poglavja se lahko opravi s
sodelovanjem izvršitelja na način, ki ga določi sodišče.
225. člen
(Dejanje, ki ga lahko opravi tudi kdo drug)
Na podlagi izvršilnega naslova, po katerem mora dolžnik storiti nekaj, kar lahko stori tudi nekdo drug, se izvršba
opravi tako, da sodišče pooblasti upnika, da na dolžnikove
stroške zaupa to nekomu drugemu, ali da to stori sam.
Upnik lahko v predlogu za izvršbo predlaga, naj sodišče
s sklepom naloži dolžniku, da založi znesek za stroške, ki
bodo nastali s tem, da bo nekdo drug ali sam upnik opravil
to dejanje.
Dokončen sklep o višini stroškov iz drugega odstavka
tega člena izda sodišče na upnikov oziroma dolžnikov predlog.
Upnik lahko predlaga izvršbo na podlagi sklepa, ki
ga izda sodišče po drugem odstavku tega člena, še pred
njegovo pravnomočnostjo, na podlagi sklepa, ki ga izda
sodišče po tretjem odstavku tega člena, pa šele po njegovi
pravnomočnosti.
226. člen
(Dejanje, ki ga more opraviti le dolžnik)
Če mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti, kar
ne more namesto njega storiti nihče drug, mu določi sodišče
s sklepom o izvršbi primeren rok za izpolnitev obveznosti.
S sklepom o izvršbi izreče sodišče tudi denarno kazen
za primer, če dolžnik v določenem roku ne bo izpolnil obveznosti. Fizični osebi izreče sodišče denarno kazen največ do 1,000.000 tolarjev, pravni osebi in podjetniku pa do
50,000.000 tolarjev.
Če dolžnik ne izpolni obveznosti, opravi sodišče po
uradni dolžnosti izvršbo na podlagi sklepa o izrečeni denarni
kazni. Hkrati izda sodišče nov sklep, s katerim določi dolžniku nov rok za izpolnitev obveznosti in izreče novo denarno
kazen, višjo kot v prejšnjem sklepu, za primer, če dolžnik niti
v novem roku ne bo izpolnil obveznosti.
Zoper dolžnika, ki kljub drugi izrečeni kazni ne izpolni
svoje obveznosti, postopa sodišče še naprej tako, kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, vse dokler
seštevek denarnih kazni iz posameznih sklepov ne doseže
desetkratnega zneska iz drugega odstavka tega člena.
Sodišče pri odmerjanju denarne kazni v predpisanih
mejah upošteva pomen dejanja, ki bi ga moral opraviti dolžnik, ter druge okoliščine primera.
227. člen
(Dopustitev in opustitev)
Sodišče opravi izvršbo tako, kot je določeno v prvem
do tretjem in v petem odstavku 226. člena tega zakona, tudi
tedaj, kadar ravna dolžnik v nasprotju s tem, da mora nekaj
dopustiti ali opustiti.
Sodišče na upnikov predlog s sklepom odloči, da mora
dolžnik položiti varščino za škodo, za katero upnik izkaže, da
jo bo verjetno utrpel, če bo dolžnik še naprej ravnal v nasprotju s svojo obveznostjo.
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Čas trajanja varščine določi sodišče glede na okoliščine
primera.
Na podlagi sklepa o položitvi varščine se opravi na
upnikov predlog izvršba.
228. člen
(Vzpostavitev prejšnjega stanja)
Če je zaradi dolžnikovega ravnanja v nasprotju z obveznostjo iz izvršilnega naslova nastala sprememba, ki ni v
skladu z upnikovo pravico, sodišče upnika na njegov predlog
pooblasti, da sam, če je treba, pa tudi s pomočjo izvršitelja,
na dolžnikove stroške in nevarnost vzpostavi prejšnje stanje.
Glede založitve zneska, potrebnega za stroške za
vzpostavitev prejšnjega stanja, in glede dokončne višine
teh stroškov, se uporabljajo določbe drugega do četrtega
odstavka 225. člena tega zakona.
229. člen
(Ponovno motenje posesti)
Če je na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v postopku zaradi motenja posesti, dolžnik prostovoljno izpolnil
svojo obveznost, oziroma je bila proti njemu opravljena izvršba, potem pa je ponovno motil posest na način, ki se v bistvu
ni razlikoval od prejšnjega motenja, izda sodišče na upnikov
predlog na podlagi istega izvršilnega naslova nov sklep o izvršbi, s katerim naloži vrnitev stvari v posest, oziroma sklep
o izvršbi, s katerim izreče kazen za neizvršitev dejanja, ki ga
more opraviti le dolžnik.
Predlog za izvršbo po prvem odstavku tega člena
lahko poda upnik v tridesetih dneh od dneva, ko je zvedel
za ponovno motenje posesti, najkasneje pa v enem letu od
ponovljenega motenja.
Osemnajsto poglavje
VRNITEV DELAVCA NA DELO
230. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo
na podlagi izvršilnega naslova, po katerem je delodajalec
dolžan vrniti delavca na delo ali mu znova zaupati delo
oziroma delovne naloge, ki jih je prej opravljal, je krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega ima delodajalec prebivališče oziroma sedež.
231. člen
(Rok za vložitev predloga za izvršbo)
Predlog za izvršbo lahko vloži delavec v šestih mesecih
od dneva, ko je pridobil pravico to predlagati.
232. člen
(Način izvršbe)
Izvršba se opravi po 226. členu tega zakona.
233. člen
(Nadomestilo plače pri vrnitvi delavca na delo)
Delavec, ki je predlagal vrnitev na delo, lahko predlaga,
naj sodišče s sklepom odloči, da mu mora delodajalec izplačati na račun plače mesečne zneske, zapadle od pravnomočnosti odločbe pa dotlej, dokler ne bo vrnjen na delo.
Predlog za nadomestilo plače lahko delavec združi s
predlogom za izvršbo ali ga vloži najpozneje do konca izvršilnega postopka.
Sklep, s katerim sodišče ugodi predlogu za nadomestilo
plače, ima učinek sklepa o izvršbi.
Delodajalec lahko predlaga, naj sodišče ta sklep razveljavi, če so se pozneje spremenile okoliščine, na podlagi
katerih je bil izdan.
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Nadomestilo mesečne plače odmeri sodišče v znesku,
ki bi ga delavec dobil, če bi bil na delu.
Z določbami tega člena ni prizadeta delavčeva pravica,
da lahko svojo terjatev za nadomestilo plače uveljavlja v postopku pred pristojnim sodiščem.
Če sodišče delno ugodi zahtevku za izplačilo nadomestila plače, napoti delavca, da uveljavlja ostanek v postopku
pred pristojnim sodiščem.
Devetnajsto poglavje
RAZDELITEV STVARI
234. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo za razdelitev stvari
ali skupnega premoženja in za samo izvršbo je krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega je stvar oziroma
premoženje.
235. člen
(Fizična razdelitev)
Fizično razdelitev dovoli sodišče, če je taka razdelitev
določena v izvršilnem naslovu.
Posamezna dejanja fizične razdelitve opravi izvršitelj.
Izvršitelj povabi udeležence, naj bodo navzoči pri delitvi.
236. člen
(Razdelitev s prodajo)
Če je treba na podlagi izvršilnega naslova stvar zaradi
razdelitve prodati, se prodaja opravi po določbah tega zakona o izvršbi na premičnine oziroma nepremičnine, razen če
se stranke o posameznih vprašanjih sporazumejo drugače.
237. člen
(Stroški postopka)
Stroške izvršbe po določbah tega poglavja plačajo vsi
lastniki v sorazmerju z vrednostjo svojih deležev na skupni
stvari.
Lastnik, ki je povzročil posebne stroške, jih mora povrniti tistim, ki so jih imeli.
Dvajseto poglavje
IZJAVA VOLJE
238. člen
Dolžnost podati zemljiškoknjižno ali kakšno drugo izjavo
volje, navedeno v odločbi, ki je izvršilni naslov, velja za izpolnjeno s pravnomočnostjo te odločbe.
Dolžnost podati izjavo volje, navedeno v poravnavi
(20. člen), se šteje za izpolnjeno z dnevom njene zapadlosti.
Kadar je izpolnitev dolžnosti izjaviti voljo odvisna od izpolnitve kakšne upnikove obveznosti, se šteje, da je dolžnik
podal izjavo takrat, ko je upnik izpolnil svojo obveznost.
Dvajseto a) poglavje
IZVRŠBA V ZADEVAH GLEDE VARSTVA IN VZGOJE
OTROK TER GLEDE OSEBNIH STIKOV Z OTROKI
238.a člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo sodne odločbe o
vzgoji in varstvu otroka in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima stalno ali začasno
prebivališče oseba, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo
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ali sodišče, na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče oseba, proti kateri je predlog za izvršbo vložen.
Za neposredno izvršitev (238.e člen) je krajevno pristojno tudi sodišče, na območju katerega je otrok.
238.b člen
(Izvršilni predlog in sklep)
Sodna odločba o vzgoji in varstvu otroka se izvrši tudi v
primeru, če se ne glasi na izpolnitev obveznosti.
V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče v sklepu o
izvršbi izreče, da je oseba, pri kateri je otrok, dolžna izročiti
otroka. Sodišče ob tem določi rok, v katerem je otroka treba
izročiti, ali pa, da je treba otroka izročiti takoj.
Sodišče ni vezano na predlagano izvršilno sredstvo.
Sodišče lahko, če je to nujno za zagotovitev varstva
koristi otroka, spremeni izvršilno sredstvo, določeno v sklepu
o izvršbi.
238.c člen
(Učinkovanje sklepa)
S sklepom o izvršbi se obveznost izročitve otroka naloži
osebi, na katero se nanaša izvršilni naslov, osebi, od katere
volje je odvisna izročitev otroka, ter osebi, pri kateri je otrok
v času izdaje tega sklepa.
V sklepu o izvršbi sodišče izreče, da dolžnost izročitve
otroka učinkuje tudi proti vsaki drugi osebi, pri kateri je otrok
v času oprave izvršbe.
238.č člen
(Izvršilna sredstva)
Sodišče ob upoštevanju vseh okoliščin primera in
tako, da bo zagotovljeno varstvo koristi otroka, odloči, da
se izvršba sodne odločbe o vzgoji in varstvu otroka opravi z
izrekanjem denarnih kazni zoper osebo, na katero se nanaša
sklep o izvršbi, ali z odvzemom otroka in njegovo izročitvijo
osebi, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo.
238.d člen
(Posredna izročitev)
Praviloma se izvršba opravi tako, kot je določeno v
prvem, drugem, tretjem in petem odstavku 226. člena tega
zakona.
238.e člen
(Neposredna izročitev)
Če izvršba na način, določen v prejšnjem členu ni
uspešna, v posebej utemeljenih primerih pa takoj, lahko sodišče odloči, da se izvršba opravi tako, da se otroka odvzame
osebi, pri kateri je otrok v času opravljanja izvršbe, ter ga
izroči osebi, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo.
Izvršbo opravi izvršitelj ob navzočnosti strokovno usposobljenega delavca, ki ga določi sodišče.
Izvršitelj lahko glede na okoliščine primera zahteva pomoč policije pri opravi izvršbe.
O času in kraju oprave izvršbe z odvzemom otroka se
obvesti osebo, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo ter
se ji omogoči prisotnost pri izvršbi.
Če je s sklepom o izvršbi določeno, da je otroka treba
izročiti takoj, se sklep o izvršbi zavezancu vroči ob opravi
prvega izvršilnega dejanja. Če tedaj zavezanec ni prisoten,
se mu sklep o izvršbi vroči naknadno.
Odsotnost osebe, kateri je treba odvzeti otroka, ni ovira
za opravo izvršbe.
Če je otrok v času oprave izvršbe pri osebi, ki v sklepu
o izvršbi ni navedena, se ji ob opravi izvršbe vroči sklep o
izvršbi ter zapisnik o opravljeni izvršbi.
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238.f člen
(Izvršitev odločbe o osebnih stikih)
Sodna odločba glede pravice do osebnih stikov z otrokom se izvrši po določbah prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 226. člena tega zakona.
V izjemnih in posebej utemeljenih primerih, ko je to
nujno za zagotovitev varstva koristi otroka, izvršba na način,
določen v prejšnjem odstavku pa ni bila uspešna, sodišče
dovoli opravo izvršbe tako, kot je določeno v 238.e členu
tega zakona.
V postopku se smiselno uporabljajo določbe 238.a,
238.b in 238.c člena tega zakona.
Če ob opravi izvršbe po drugem odstavku tega člena
oseba, ki jo določi sodišče po drugem odstavku 238.e člena
tega zakona, ugotovi, da otrok nasprotuje stikom s staršem,
ki je upravičen do stikov in če oceni, da izvršba z odvzemom
in izročitvijo otroka ne bi bila v skladu z varstvom interesov
otroka, lahko izvršitelj odstopi od oprave izvršilnega dejanja
in o razlogih za to obvesti sodišče, ki opravlja izvršbo.
Če to sodišče ugotovi, da otrok nasprotuje stikom s
staršem, ki je upravičen do stikov in če oceni, da izvršba
ne bi bila v skladu z varstvom interesov otroka, lahko na
predlog osebe, ki jo je določilo sodišče po drugem odstavku
238.e člena tega zakona, centra za socialno delo ali osebe,
proti kateri se opravlja izvršba, izvršbo odloži za čas največ
treh mesecev.
Sodišče na predlog centra za socialno delo ali osebe,
proti kateri se opravlja izvršba, izvršbo odloži tudi v primeru,
če je pred pristojnim organom sprožen postopek za spremembo odločbe o osebnih stikih in če ugotovi, da bi oprava
izvršbe bila v nasprotju z varstvom koristi otroka.
238.g člen
(Izvršitev odločbe o prepovedi stikov)
Odločba sodišča o prepovedi stikov z otrokom se izvrši
po določbah 227. člena tega zakona.
Tretji del
ZAVAROVANJE
239. člen
(Uporaba določb o izvršbi)
Določbe tega zakona o izvršbi se smiselno uporabljajo
tudi za zavarovanje, če ni v tem delu zakona drugače določeno.
239.a člen
(Sklep o zavarovanju in določitev izvršitelja)
Sklep o zavarovanju s predhodno odredbo in začasno
odredbo mora biti obrazložen.
Izvršitelja določi sodišče, ki vodi postopek zavarovanja.
240. člen
(Sredstva zavarovanja)
Kot sredstva zavarovanja se smejo dovoliti samo zastavna pravica na nepremičnini, zastavna pravica na premičnini, predhodne odredbe in začasne odredbe.
Zavarovanje se lahko ustanovi tudi na podlagi sporazuma strank.
241. člen
(Nedopustnost zavarovanja)
Ni dovoljeno zavarovanje na stvareh in pravicah, ki po
tem ali drugem zakonu ne morejo biti predmet izvršbe.
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Enaindvajseto poglavje
ZASTAVNA PRAVICA NA NEPREMIČNINI
242. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve
z zastavno pravico na nepremičnini in za samo zavarovanje
je pristojno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, v kateri je treba
opraviti vpis.
243. člen
(Pogoji za zastavno pravico)
Upnik ima na podlagi izvršilnega naslova, ki se glasi
na denarno terjatev, pravico zahtevati njeno zavarovanje z
zastavno pravico na dolžnikovi nepremičnini.
244. člen
(Način pridobitve zastavne pravice na nepremičnini)
Na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiški knjigi, se pridobi zastavna pravica z vknjižbo.
Pri vknjižbi zastavne pravice je treba v zemljiški knjigi
zaznamovati izvršljivost terjatve, za katero je dovoljena zastavna pravica.
Če je upnik že po pogodbi pridobil zastavno pravico za
terjatev na isti nepremičnini, še preden je terjatev postala
izvršljiva, ali je bila zastavna pravica vknjižena, sodišče na
upnikov predlog dovoli, da se v zemljiški knjigi zaznamuje
izvršljivost terjatve.
Za ustanovitev zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, se uporabljajo določbe 211. člena
tega zakona.
245. člen
(Učinek vknjižbe in zaznambe)
Vknjižba zastavne pravice in zaznamba izvršljivosti
terjatve imata za posledico, da se lahko opravi izvršba na to
nepremičnino tudi proti tistemu, ki jo je pridobil pozneje.
Dvaindvajseto poglavje
ZASTAVNA PRAVICA NA PREMIČNINI
246. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na premičnini in za samo zavarovanje
je pristojno sodišče, na območju katerega so stvari.
247. člen
(Pogoji za zastavno pravico)
Upnik ima na podlagi izvršilnega naslova, ki se glasi
na denarno terjatev, pravico zahtevati njeno zavarovanje z
zastavno pravico na dolžnikovi premičnini.
248. člen
(Način pridobitve zastavne pravice na premičnini)
Na premičnini se pridobi zastavna pravica z rubežem,
v primerih, ko se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena
tega zakona, pa z vpisom rubeža v tem registru.
Glede hrambe zarubljenih stvari se smiselno uporabljajo
določbe 85. člena tega zakona.
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Triindvajseto poglavje
ZASTAVNA PRAVICA NA PODLAGI SPORAZUMA
STRANK – GLEJ TUDI DRUGI ODSTAVEK 274. ČLENA
SPZ
249. člen
(Pristojnost)
Za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na
podlagi sporazuma strank v neposredno izvršljivem notarskem zapisu je pristojen notar.
250. člen
(Pogoji za zavarovanje)
Neposredno izvršljiv notarski zapis o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičnini mora vsebovati označbo
zastavnega upnika in dolžnika zavarovane terjatve ter zastavitelja, če ta ni hkrati dolžnik zavarovane terjatve, pravni
temelj, zemljiškoknjižno označbo nepremičnine, na kateri se
ustanavlja hipoteka, višino in zapadlost zavarovane terjatve
oziroma podatke, na podlagi katerih se lahko višina in zapadlost ustrezno določita ter izjavo zastavitelja, da soglaša
z vknjižbo hipoteke na svoji nepremičnini in da se zaradi
poplačila zapadle terjatve opravi izvršba na zastavljeno nepremičnino, v roku enega meseca po prodaji pa tudi izvršba
zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine.
Neposredno izvršljiv notarski zapis o ustanovitvi zastavne pravice na premičnini, terjatvi, drugi premoženjski
oziroma materialni pravici ali deležu družbenika mora vsebovati označbo zastavnega upnika in dolžnika zavarovane
terjatve ter zastavitelja, če ta hkrati ni dolžnik zavarovane
terjatve (osebno ime, prebivališče, rojstni datum in enotno
matično številko fizične osebe ali firmo, sedež, matično in
davčno številko pravne osebe), pravni temelj, predpisani
enolični identifikacijski znak za premičnino oziroma opis
terjatve, druge premoženjske oziroma materialne pravice ali
deleža družbenika, višino in zapadlost zavarovane terjatve
oziroma podatke, na podlagi katerih se lahko višina in zapadlost ustrezno določita ter soglasje, da se zastavitelj strinja
z ustanovitvijo zastavne pravice na predmetu zavarovanja
in s poplačilom zavarovane terjatve po njeni zapadlosti iz
zastavljene stvari.
Zavarujeta se lahko tudi bodoča in pogojna terjatev.
251. člen
(Odrejanje in izvajanje zavarovanja)
Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v
katerem je predmet zastave nepremičnina, sodišče, ki vodi
zemljiško knjigo, s sklepom dovoli vknjižbo in zaznambo
neposredne izvršljivosti, ki učinkuje tudi proti vsakemu kasnejšemu pridobitelju lastninske pravice na zastavljeni nepremičnini. Vknjižbo in zaznambo mora predlagati notar takoj po
sestavi notarske listine.
Sklenitev notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v
katerem je predmet zastave premičnina, ima učinek rubeža
premičnine. V primerih, ko so predmet zastave premičnine,
za katere se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena tega
zakona, mora notar za nastanek zastavne pravice na podlagi notarskega zapisa zahtevati od pristojnega organa vpis
zastavne pravice v registru zarubljenih stvari.
Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v
katerem je predmet zastave druga terjatev, premoženjska
oziroma materialna pravica ali delež družbenika, se zastavna pravica ustanovi na način, ki velja za prenos terjatve,
pravice ali deleža, če ni za določeno pravico predpisano kaj
drugega.
Zarubljene stvari se hranijo po sporazumu strank pri
strankah, izvršitelju ali tretji osebi.
Za dejanja zavarovanja, ki jih opravi notar, se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja nastanek in prenos zastavne pravice.
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252. člen

258. člen

(črtan)

(Domnevana nevarnost)

253. člen
(Izvršba za uveljavitev zastavne pravice na podlagi
sporazuma strank)
Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni zavarovane obveznosti, sodišče zaradi njenega poplačila na predlog upnika
s sklepom dovoli in opravi izvršbo na zastavljeno stvar ali
pravico.
Izvršilni naslov za izdajo sklepa o izvršbi iz prejšnjega
odstavka je notarski zapis iz 250. člena tega zakona.
Zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino (prvi odstavek 170. člena) ima pravni učinek od dneva vknjižbe zastavne pravice na nepremičnini v postopku zavarovanja.
V postopku izvršbe, ki poteka na podlagi notarskega zapisa iz 250. člena tega zakona, se ne ponovi rubež premičnih
stvari, terjatve ali druge premoženjske pravice oziroma drugo dejanje, ki ima za namen pridobitev zastavne pravice na
predmetu zastave. Opravljena dejanja imajo pravni učinek od
dneva pridobitve zastavne pravice po sporazumu strank.
254. člen
(Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni vpisana
v zemljiško knjigo)
Če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, morajo
biti v notarskem zapisu iz 250. člena tega zakona navedeni
podatki o legi nepremičnine, meji in površini, oziroma drugi
podatki, potrebni za njeno identifikacijo.
Notarskemu zapisu mora biti priložena listina, ki bi bila
primerna za vknjižbo lastninske pravice.
Sklenitev notarskega zapisa iz 250. člena tega zakona
ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Notarski zapis z navedbo zastavitelja ter s podatki iz
prvega odstavka tega člena notar objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na listini iz drugega odstavka tega člena
pa zaznamuje, da je nepremičnina zastavljena na podlagi
sporazuma strank. Listina se izroči v hrambo notarju.
(Opomba: glej tudi prvi odstavek 12. člena ZPPLPS)

255. člen
(črtan)
Štiriindvajseto poglavje
PREDHODNE ODREDBE
256. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za zavarovanje s predhodno
odredbo in za samo zavarovanje je krajevno pristojno sodišče, ki bi bilo pristojno za izvršbo na predmet, na katerega
je predlagano zavarovanje.
257. člen
(Pogoji za predhodno odredbo)
Sodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe
domačega sodišča ali drugega organa, ki se glasi na denarno terjatev, in ki še ni izvršljiva, če izkaže upnik za verjetno
nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali
precej otežena.
Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za poravnavo, sklenjeno pred domačim sodiščem ali upravnim organom,
iz katere terjatev še ni zapadla, ali pred notarjem v obliki
notarskega zapisa, ki je izvršilni naslov.

Šteje se, da je podana nevarnost v smislu 257. člena
tega zakona, če se predlog za zavarovanje s predhodno
odredbo opira na katero od naslednjih odločb:
1. na plačilni nalog in na sklep o izvršbi, izdan na podlagi menice ali čeka, proti kateremu je bil pravočasno vložen
ugovor;
2. na sodbo, izdano v kazenskem postopku, s katero
je bilo ugodeno premoženjskopravnemu zahtevku oškodovanca, proti njej pa je vložen predlog za obnovo kazenskega
postopka;
3. na odločbo, na podlagi katere bi bilo treba izvršbo
opraviti v tujini;
4. na sodbo na podlagi pripoznave, zoper katero je
vložena pritožba;
5. na poravnavo, sklenjeno pred sodiščem ali upravnim
organom, ki se izpodbija tako, kot določa zakon;
6. na notarski zapis, ki je izvršilni naslov, o denarni
terjatvi, ki še ni zapadla.
V primerih iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena
lahko sodišče na dolžnikov predlog določi za zavarovanje s
predhodno odredbo pogoj, da upnik položi varščino za škodo, ki jo utegne zaradi predhodne odredbe utrpeti dolžnik.
259. člen
(Zavarovanje še ne zapadlih občasnih dajatev)
Zavarovanje s predhodno odredbo za še ne zapadle
zneske zakonite preživnine, odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal in odškodnine za
škodo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja
oziroma izgube delovne zmožnosti dovoli sodišče samo za
zneske, ki bodo zapadli v enem letu.
V primerih iz prvega odstavka tega člena se domneva,
da je podana nevarnost, če je bilo treba zoper dolžnika že
zahtevati izvršbo za izterjavo zapadlega zneska, ali če je bila
taka izvršba predlagana.
260. člen
(Vrste predhodnih odredb)
Sodišče odredi naslednje predhodne odredbe:
1. rubež premičnin in vpis rubeža v register iz tretjega
odstavka 81. člena tega zakona, če se ta vodi;
2. rubež denarne terjatve ali terjatve, da se izročijo
stvari;
3. rubež drugih premoženjskih oziroma materialnih
pravic;
4. prepoved organizaciji za plačilni promet, da ne sme
dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplačati z
njegovega računa denarnega zneska, za katerega je odredilo
predhodno odredbo;
5. vpis zastavne pravice v sodnem registru na deležu
družbenika v družbi oziroma v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na nematerializiranem
vrednostnem papirju;
6. predznambo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini ali na pravici, vknjiženi na nepremičnini.
Sodišče lahko na upnikov predlog glede na okoliščine
primera odredi dve ali več predhodnih odredb, če je to potrebno.
261. člen
(Prepoved izplačila dolžnikovih denarnih sredstev)
Zneska dolžnikovih denarnih sredstev na računu pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet, ki ga je sodišče prepovedalo izplačati, ni mogoče prenesti s tega računa, dokler
traja prepoved, razen za poravnavo zavarovane terjatve.
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262. člen
(Prodaja zarubljenih stvari in prenos dolžnikove terjatve)
Sodišče dovoli prodajo zarubljenih premičnih stvari, če
se hitro kvarijo ali če je nevarnost, da bi njihova cena občutno padla.
Prodaja zarubljenih stvari se opravi po določbah tega
zakona o izvršbi na premičnine.
Če je sodišče s predhodno odredbo zarubilo terjatev,
lahko na upnikov ali dolžnikov predlog dovoli, da se prepovedana terjatev prenese na upnika v izterjavo, kadar je
nevarnost, da se sicer zaradi zamude pri uveljavitvi ne bo
mogla izterjati ali da bo izgubljena pravica do regresa proti
komu drugemu.
Znesek, ki se dobi s prodajo stvari ali z izterjavo terjatve,
hrani sodišče, dokler predhodna odredba ne preneha ali dokler upnik ne predlaga izvršbe, vendar največ trideset dni od
dneva, ko postane terjatev izvršljiva.
263. člen
(Sklep o predhodni odredbi)
V sklepu, s katerim sodišče izda predhodno odredbo,
morajo biti med drugim navedeni znesek zavarovane terjatve z obrestmi in stroški ter odrejeno zavarovanje in čas, za
katerega jo sodišče dovoljuje.
Predhodna odredba sme trajati največ še osem dni po
nastopu pogojev za izvršbo.
Če čas iz prvega odstavka tega člena poteče, preden
postane odločba, na podlagi katere je bila izdana predhodna
odredba, izvršljiva, ga sodišče na upnikov predlog podaljša,
pod pogojem da se niso spremenile okoliščine, v katerih je
bila izdana.
264. člen
(Prenehanje predhodne odredbe)
Sodišče na dolžnikov predlog ustavi postopek s predhodno odredbo in razveljavi opravljena dejanja:
1. če dolžnik položi pri sodišču zavarovano terjatev z
obrestmi in stroški;
2. če dolžnik izkaže za verjetno, da je bila terjatev takrat, ko je bil izdan sklep o predhodni odredbi, že plačana ali
dovolj zavarovana;
3. če je pravnomočno ugotovljeno, da terjatev ni nastala
ali da je prenehala.
Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja, če v petnajstih dneh od dneva, ko izteče čas, za katerega
je bila izdana predhodna odredba, niso izpolnjeni pogoji za
izvršbo.
V primerih iz 2. in 3. točke prvega odstavka in iz drugega odstavka tega člena mora upnik povrniti dolžniku stroške,
ki mu jih je povzročil s tem, da je bila dovoljena in izvršena
predhodna odredba.
V teh primerih ima dolžnik pravico od upnika zahtevati
tudi povrnitev prizadejane škode.
265. člen
(Ustavitev v primeru, če upnik ne zahteva izvršbe)
Če so pogoji za izvršbo izpolnjeni preden poteče čas,
za katerega je sodišče izdalo predhodno odredbo, sodišče
na dolžnikov predlog ustavi postopek in razveljavi opravljena
dejanja, če upnik ne predlaga izvršbe v petnajstih dneh, odkar so nastopili ti pogoji.
Petindvajseto poglavje
ZAČASNE ODREDBE
1. Splošne določbe
266. člen
(Krajevna pristojnost)
V primeru, ko ni uveden pravdni ali kakšen drug sodni
postopek, je za odločitev o predlogu za zavarovanje z začas-
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no odredbo in za samo zavarovanje krajevno pristojno sodišče, ki bi bilo pristojno za odločitev o predlogu za izvršbo.
Če je uveden pravdni ali kakšen drug sodni postopek,
je za to odločitev pristojno sodišče, pred katerim teče postopek.
Sodišče, ki bi bilo pristojno za odločitev o predlogu za
izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v upravnem
postopku, je pristojno tudi za odločitev o predlogu za začasno
odredbo po koncu tega postopka.
267. člen
(Kdaj je mogoče izdati začasno odredbo)
Začasno odredbo je mogoče izdati pred uvedbo sodnega postopka, med postopkom, kot tudi po koncu postopka,
vse dokler ni opravljena izvršba.
268. člen
(Učinek sklepa o začasni odredbi)
Kadar je sklep o začasni odredbi izdan v pravdnem ali
kakšnem drugem postopku, ima učinek sklepa o izvršbi.
269. člen
(Nedopustnost začasne odredbe)
Začasna odredba ni dopustna, če so dani pogoji za
predhodno odredbo, s katero se da doseči enak namen
(257. člen).
2. Začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve
270. člen
(Pogoji za začasno odredbo)
Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje denarne
terjatve, če izkaže upnik za verjetno, da terjatev obstoji ali da
mu bo terjatev zoper dolžnika nastala.
Upnik mora verjetno izkazati tudi nevarnost, da je zaradi
dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s premoženjem uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena.
Upnik ni dolžan dokazovati nevarnosti, če izkaže za
verjetno, da bi dolžnik s predlagano odredbo pretrpel le neznatno škodo.
Šteje se, da je nevarnost podana, če naj bi bila terjatev
uveljavljena v tujini.
271. člen
(Vrste začasnih odredb)
Sodišče sme za zavarovanje denarne terjatve izdati
vsako začasno odredbo, s katero je mogoče doseči namen
zavarovanja, zlasti pa:
1. prepoved, da dolžnik ne sme razpolagati s premičninami, in hrambo teh stvari;
2. prepoved, da dolžnik ne sme odtujiti ali obremeniti
svoje nepremičnine ali stvarnih pravic, ki so v njegovo korist
vknjižene na nepremičnini, z vknjižbo te prepovedi v zemljiški
knjigi;
3. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne sme
izplačati terjatve ali mu izročiti stvari, ter prepoved dolžniku,
da ne sme sprejeti stvari, izterjati terjatve ali razpolagati z
njimi;
4. nalog organizaciji za plačilni promet, da mora dolžniku ali komu drugemu po dolžnikovemu nalogu odreči izplačilo
denarnega zneska, za katerega je izdalo začasno odredbo,
z dolžnikovega računa.
Z začasno odredbo se ne pridobi zastavna pravica na
predmetu zavarovanja.
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3. Začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve
272. člen
(Pogoji za začasno odredbo)
Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje nedenarne terjatve, če izkaže upnik za verjetno, da terjatev obstoji ali
da mu bo terjatev zoper dolžnika nastala.
Upnik mora verjetno izkazati tudi eno izmed naslednjih
predpostavk:
– nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogočena
ali precej otežena;
– da je odredba potrebna, da se prepreči uporaba sile
ali nastanek težko nadomestljive škode;
– da dolžnik z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom
postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe
nastale upniku.
Tretji in četrti odstavek 270. člena tega zakona se
uporabljata tudi glede začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve.
273. člen
(Vrste začasnih odredb)
Sodišče sme za zavarovanje nedenarne terjatve izdati
vsako odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja, zlasti pa:
1. prepoved odtujitve in obremenitve premičnin, na
katere meri terjatev, ter hrambo teh stvari;
2. prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine, na
katero meri terjatev z vknjižbo prepovedi v zemljiški knjigi;
3. prepoved dolžniku, da ne sme storiti ničesar, kar bi
lahko povzročilo škodo upniku, ter prepoved, da ne sme nič
spremeniti na stvareh, na katere meri terjatev;
4. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da ne sme izročiti
dolžniku stvari, na katere meri terjatev;
5. plačevanje nadomestila plače delavcu, dokler traja
spor o nezakonitosti odločbe o prenehanju delovnega razmerja, če je to potrebno za preživljanje delavca in oseb, ki
jih je ta po zakonu dolžan preživljati.
V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena določi
sodišče s sklepom o začasni odredbi tudi denarno kazen
za primer kršitve prepovedi v skladu z drugim odstavkom
226. člena tega zakona. V primeru kršitve prepovedi se
smiselno uporablja določba tretjega odstavka 226. člena
tega zakona.
4. Skupne določbe
274. člen
(Varščina namesto začasne odredbe)
Upnik lahko v predlogu za začasno odredbo ali pozneje
izjavi, da se je namesto z začasno odredbo pripravljen zadovoljiti s tem, da dolžnik položi določen znesek kot varščino.
Sodišče lahko dovoli položitev varščine namesto začasne odredbe tudi na predlog dolžnika.
Če dolžnik položi varščino, ustavi sodišče postopek in
razveljavi že opravljena dejanja.
275. člen
(Varščina kot pogoj za začasno odredbo)
Sodišče izda na upnikov predlog začasno odredbo tudi,
kadar upnik ni izkazal verjetnega obstoja terjatve in nevarnosti, če upnik založi v danem roku znesek, ki ga sodišče določi
kot varščino za škodo, ki bi jo dolžnik utegnil utrpeti zaradi
izdaje in izvršitve začasne odredbe.
Sodišče lahko na dolžnikov predlog glede na okoliščine primera določi kot pogoj za izdajo začasne odredbe, da
upnik položi varščino, tudi če je upnik izkazal verjeten obstoj
terjatve in nevarnosti.
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276. člen
(Več začasnih odredb)
Sodišče lahko na upnikov predlog glede na okoliščine
primera izda tudi več začasnih odredb, če je to potrebno.
277. člen
(Čas, za katerega se izdaja začasna odredba)
V sklepu, s katerim izda začasno odredbo, sodišče odloči, koliko časa naj odredba traja.
Če izda začasno odredbo pred vložitvijo tožbe oziroma
pred začetkom kakšnega drugega postopka ali če izda začasno odredbo v zavarovanje terjatve, ki še ni nastala, določi
sodišče upniku, kakšno tožbo mora vložiti oziroma kakšen
drug postopek mora začeti, da odredbo opraviči. Sodišče
določi upniku tudi rok, v katerem je to dolžan opraviti.
Sodišče lahko na upnikov predlog začasno odredbo
podaljša.
Predlog iz tretjega odstavka tega člena sme upnik vložiti
le do izteka časa, za katerega je bila odredba izdana.
278. člen
(Prenehanje začasne odredbe)
Če upnik v določenem roku ne vloži tožbe, oziroma ne
začne kakšnega drugega postopka za opravičilo začasne
odredbe, ali če je čas, za katerega je bila začasna odredba
izdana, potekel, sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja.
Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja
tudi na predlog dolžnika, če so se okoliščine, zaradi katerih
je bila izdana začasna odredba, pozneje spremenile, tako da
odredba ni več potrebna.
Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja
tudi v primerih iz prvega odstavka 264. člena tega zakona.
279. člen
(Povrnitev škode dolžniku)
Dolžnik ima pravico od upnika zahtevati povračilo škode, ki mu je bila prizadejana z začasno odredbo, ki je bila
neutemeljena, ali je upnik ni opravičil.
Četrti del
IZVRŠITELJI
Šestindvajseto poglavje
IMENOVANJE IN RAZREŠITEV IZVRŠITELJEV
280. člen
(Služba izvršitelja)
Služba izvršitelja je javna služba, katere delovno področje in pooblastila ureja zakon.
Službo izvršitelja opravljajo izvršitelji, imenovani po tem
zakonu, kot samostojno zasebno dejavnost.
Izvršitelji so samozaposleni, v razmerju do svojih delavcev so zasebni delodajalci.
Pravice in dolžnosti izvršitelja ureja zakon.
Izvršitelj ima sedež v kraju, kjer je sedež okrajnega sodišča, za katero je imenovan.
281. člen
(Pogoji za imenovanje za izvršitelja)
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno
zmožnost;
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3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji
nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete;
4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj;
5. da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga
predpiše minister, pristojen za pravosodje;
6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj
izvršbe in zavarovanja kot javnega pooblastila;
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni
za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja.
Pogoj iz 6. točke prejšnjega odstavka se dokazuje s
spričevali o končanem šolanju v Republiki Sloveniji, s potrdilom o aktivnem znanju slovenskega jezika ali na drug
ustrezen način.
Šteje se, da ni vreden javnega zaupanja za opravljanje
dejanj izvršbe in zavarovanja, kdor je bil obsojen za kaznivo
dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje
dejanj izvršbe in zavarovanja in kdor ravna tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da ne
bo pošteno in vestno opravljal nalog izvršitelja.
Če je zoper osebo, ki je vložila prošnjo za imenovanje
za izvršitelja v teku kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imenovanje za izvršitelja, se odločitev
o imenovanju odloži do pravnomočnosti odločbe, izdane v
kazenskem postopku.
Minimalne tehnične in druge pogoje, ki se nanašajo na
opremo in prostore iz 8. točke prvega odstavka tega člena
in njihovo ugotavljanje predpiše minister, pristojen za pravosodje.
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284. člen
(Nastop službe izvršitelja)
Izvršitelj nastopi službo po pravnomočnosti odločbe
o imenovanju za izvršitelja z dnem, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izreče in podpiše naslednjo prisego:
»Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije
in službo izvršitelja opravljal vestno, pošteno in nepristransko.«
Če izvršitelj ne priseže v roku oziroma na dan, ki ga določi minister, pristojen za pravosodje, odločba o imenovanju
preneha veljati, razen če minister, pristojen za pravosodje,
na predlog izvršitelja iz opravičenih razlogov določi nov rok
oziroma dan za prisego.
Nastop službe izvršitelja objavi minister, pristojen za
pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije.
285. člen
(Zavarovanje za odgovornost)
Pred prisego mora izvršitelj skleniti zavarovalno pogodbo za morebitno škodo, za katero je odgovoren po tem
zakonu.
Najnižjo zavarovalno vsoto, za katero mora izvršitelj
skleniti zavarovalno pogodbo, določi minister, pristojen za
pravosodje, s podzakonskim aktom.

282. člen
(Nezdružljivost opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja)
Z opravljanjem dejanj izvršbe in zavarovanja ni združljivo opravljanje državne funkcije ali poslovodske in nadzorne
funkcije v gospodarskih družbah ali organizacijah, pooblaščenih za izvajanje javnih pooblastil, plačane službe, pridobitne
dejavnosti, detektivskega poklica, notariata in odvetništva.
Izvršitelju ni dovoljeno opravljanje poslov, ki so nezdružljivi z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje
službe izvršitelja ali zaradi katerih bi bilo lahko okrnjeno zaupanje v izvršiteljevo opravljanje nalog po zakonu.

286. člen
(Identifikacijski znaki izvršitelja)
Izvršitelj pri opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja
uporablja in se izkazuje z naslednjimi identifikacijskimi
znaki:
– izkaznico izvršitelja in priponko,
– pečatom izvršitelja, ki vsebuje grb Republike Slovenije, oznako izvršitelj, osebno ime izvršitelja in kraj, kjer ima
sedež,
– oznako na poslovnih prostorih izvršitelja.
Preden priseže, izvršitelj pridobi identifikacijske znake iz
prejšnjega odstavka in deponira pri ministrstvu, pristojnem za
pravosodje, svoj podpis. Pravico uporabljati identifikacijske
znake izvršitelj pridobi, ko nastopi službo izvršitelja.
Natančnejšo obliko in vsebino identifikacijskih znakov
izvršitelja določi minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom.

283. člen
(Imenovanje izvršitelja)
Izvršitelja imenuje minister, pristojen za pravosodje.
Minister, pristojen za pravosodje, imenuje izvršitelja, če
ugotovi, da je to potrebno za redno opravljanje dejanj izvršbe
in zavarovanja.
Razpis za imenovanje izvršiteljev objavi ministrstvo, pristojno za pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pred razpisom za imenovanje izvršiteljev pridobi minister, pristojen za pravosodje, mnenje predsednika okrajnega
sodišča o gibanju in stanju zadev izvršbe in zavarovanja na
okrajnem sodišču, za katerega naj bi bil izvršitelj imenovan.
Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni. Prijavi
na razpis morajo kandidati priložiti življenjepis in dokazila o
izpolnjevanju pogojev za imenovanje za izvršitelja.
Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje, opravi minister, pristojen za pravosodje, pri čemer
upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo, oceno
o vrednosti javnega zaupanja in povezanost bivanja izvršitelja s krajem, kjer je sedež okrajnega sodišča, za območje
katerega bo imenovan, mnenje predsednika tega sodišča in
mnenje zbornice izvršiteljev.
Zoper odločbo o imenovanju za izvršitelja ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor.
Vložena tožba zadrži izvršitev odločbe o imenovanju
izvršitelja. Tožba se rešuje prednostno in hitro.

287. člen
(Razrešitev izvršitelja)
Izvršitelj se razreši:
1. če se ugotovi, da več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje za izvršitelja;
2. če da pisno izjavo ministru, pristojnemu za pravosodje, in zbornici izvršiteljev, da ne želi opravljati nalog izvršitelja;
3. če sprejme državno funkcijo, poslovodsko ali nadzorstveno funkcijo v gospodarski družbi ali javnem zavodu,
plačano službo ali začne opravljati pridobitno dejavnost,
detektivski poklic ali postane notar ali odvetnik;
4. če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice
opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja;
5. ko dopolni starost 70 let;
6. če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šest mesecev ali
na hujšo kazen;
7. če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja službe izvršitelja;
8. če opravlja posle, ki po svoji naravi niso združljivi z
opravljanjem dejanj izvršbe in zavarovanja ter ugledom in
neoporečnostjo službe izvršitelja;
9. če ne dosega meril za ugotavljanje učinkovitosti dela
izvršitelja ali če iz ocene dela izvršitelja izhaja, da ne opravlja
vestno službe izvršitelja;
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10. če ne opravi rednega preizkusa znanja po določbah
tega zakona in podzakonskega akta.
Posamezni razrešitveni razlogi iz prejšnjega odstavka
nastopijo:
– razlog iz 1. točke z izvršljivostjo odločbe, s katero se
ugotovi, da izvršitelj več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje
za izvršitelja;
– razlog iz 2. točke trideseti dan od dneva, ko minister,
pristojen za pravosodje, prejme pisno izjavo izvršitelja;
– razlog iz 3. točke z dnem, ko izvršitelj nastopi funkcijo, plačano službo ali začne opravljati pridobitno dejavnost,
detektivski poklic ali začne opravljati odvetniško dejavnost ali
je imenovan za notarja;
– razlog iz 4. točke s pravnomočnostjo odločbe o izrečenem disciplinskem ukrepu;
– razloga iz 6. in 7. točke s pravnomočnostjo sodbe;
– razlogi iz 8., 9. in 10. točke s pravnomočnostjo odločbe ministra, pristojnega za pravosodje, o ugotovitvi razrešitvenega razloga.
O nastopu razrešitvenega razloga iz 1. in 3. točke
prvega odstavka tega člena obvesti zbornica izvršiteljev
ministrstvo, pristojno za pravosodje, takoj, ko zanj izve, o
nastopu razrešitvenega razloga iz 4., 6. in 7. točke pa ga
obvesti sodišče oziroma disciplinska komisija, ki je sodbo
oziroma odločbo izdala.
Odločbo o razrešitvi izvršitelja izda minister, pristojen
za pravosodje. Zoper odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je
upravni spor.
287.a člen
(Izobraževanje izvršiteljev)
Izvršitelji so se dolžni redno strokovno izobraževati in
vsako četrto leto po imenovanju opraviti preizkus znanja izvršitelja po programu, pod pogoji in na način, ki ga predpiše
minister, pristojen za pravosodje.
Sedemindvajseto poglavje
POSLOVANJE IZVRŠITELJEV
288. člen
(Opravljanje službe izvršitelja)
Pri opravljanju neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja mora izvršitelj delati učinkovito in ravnati s skrbnostjo
dobrega strokovnjaka.
Izvršitelj ne sme opravljati dejanj izvršbe in zavarovanja v zadevah, iz katerih neposredno ali posredno izhajajo
pravice in obveznosti zanj, za njegovega zakonca ali osebo,
s katero živi v izvenzakonski skupnosti, za osebe, s katerimi
je v sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski
vrsti ali po svaštvu do četrtega kolena ali za osebe, katerim
je posvojitelj, posvojenec, rejnik ali skrbnik, ali v zadevah, v
katerih je zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali pooblastitelj
stranke ali udeleženca, ali za pravne osebe, pri katerih je
član, ustanovitelj ali družbenik, ali član njenih organov, ali
če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi
nepristranskosti.
Izločitveni razlog je podan tudi v primeru, če okoliščine
iz prejšnjega odstavka obstajajo v razmerju do izvršiteljevega
namestnika ali pomočnika.
Če je določen za izvršitelja v zadevi iz drugega ali
tretjega odstavka tega člena, mora takoj predlagati svojo
izločitev. O izločitvi odloča sodišče po določbah 44.a člena
tega zakona.
Izvršiteljevo dejanje, opravljeno v nasprotju z drugim in
tretjim odstavkom tega člena, nima pravnih učinkov.
Za prodajo premičnih stvari lahko izvršitelj na svoje
stroške in odgovornost pooblasti komisionarja.
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Izvršitelj mora po opravljenih neposrednih dejanjih izvršbe in zavarovanja sodišču in upniku posredovati pisno
poročilo o svojem delu.
Oglaševanje izvršiteljske dejavnosti je prepovedano.
289. člen
(Odgovornost za škodo)
Izvršitelj je odgovoren za vso škodo, ki nastane pri
opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja zaradi njegovega
ravnanja ali opustitve dolžnosti, ki jih ima po zakonu, podzakonskih aktih in odredbah sodišča.
290. člen
(Dodeljevanje zadev izvršiteljem)
Za izvršitelja določi sodišče tistega, ki ima sedež v kraju,
kjer je sedež sodišča.
Sodišče lahko določi za izvršitelja tudi tistega, ki ima
sedež na območju drugega okrajnega sodišča, če to terjajo
razlogi ekonomičnosti in učinkovitosti izvršbe ali zavarovanja,
ali če je izvršitelj izločen, ali če se določi drug izvršitelj, ali če
je upnik predlagal določitev izvršitelja, ki nima sedeža v kraju,
kjer je sedež sodišča.
Če je za območje okrajnega sodišča imenovanih več
izvršiteljev, se jim zadeve, z izjemo tistih, v katerih so imenovani na predlog upnika, dodeljujejo po vrsti, in sicer po
pravilih, ki veljajo za dodeljevanje zadev sodnikom, z vpisom
v evidenco dodeljevanja zadev izvršiteljem.
Sodišče lahko namesto določenega izvršitelja na njegov
predlog iz opravičenih razlogov določi drugega izvršitelja.
Nadzor nad dodeljevanjem zadev izvršiteljem opravljata predsednik okrajnega sodišča in ministrstvo, pristojno
za pravosodje, s pregledom evidence dodeljevanja zadev
izvršiteljem.
291. člen
(Vrstni red oprave dejanj izvršbe in zavarovanja in
evidenca)
Izvršitelj mora opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja
v vrstnem redu, kot je prejel sklepe o določitvi za izvršitelja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvršitelj opravo dejanja izvršbe in zavarovanja združi v zadevah
zoper istega dolžnika.
O izvršilnih zadevah, ki jih prejme v izvršitev, je izvršitelj
dolžan voditi evidenco.
Evidenca obsega naslednje podatke:
– sodišče, ki vodi postopek izvršbe ali zavarovanja;
– opravilno številko izvršilne zadeve oziroma zadeve
zavarovanja;
– podatke o upniku in dolžniku kot so navedeni v sodnem spisu;
– datum sklepa o določitvi za izvršitelja in datum prejema tega sklepa;
– izvršilno sredstvo in predmet izvršbe oziroma sredstvo
in predmet zavarovanja;
– znesek zahtevane in vplačane varščine in datum
plačila;
– dejanja izvršbe in zavarovanja, ki jih je opravil, datum
in obseg oprave teh dejanj;
– višino izterjanega denarnega zneska;
– znesek dokončnega obračuna plačila za delo in povračila stroškov.
292. člen
(Plačilo za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja)
Izvršitelj je upravičen do plačila za svoje delo in do
povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom po tarifi, ki jo
predpiše minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem
mnenju zbornice izvršiteljev.
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V primeru suspenza ali razrešitve je izvršitelj dolžan
brez odlašanja zbornici izvršiteljev predložiti obračun vplačanih varščin, ki je podlaga za prenos poslovanja na prevzemnika.
293. člen
(Stroški izvršitelja)
Stroški izvršitelja so izvršilni stroški.
Osemindvajseto poglavje
NAMESTNIK IN POMOČNIK IZVRŠITELJA
TER NADOMEŠČANJE IZVRŠITELJEV
294. člen
(Namestnik izvršitelja)
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 1. do 7. točke prvega
odstavka 281. člena tega zakona, je lahko imenovana za
namestnika izvršitelja.
Izvršitelj ima lahko samo enega namestnika.
Namestnik izvršitelja sme namesto izvršitelja, pri katerem je zaposlen, opravljati vse posle izvršitelja. Vse listine, ki
jih pri opravi dejanj izvršbe in zavarovanja izda, mora podpisati s svojim imenom in dostavkom »namestnik izvršitelja«.
Dejanja namestnika izvršitelja, opravljena po prejšnjem
odstavku, se štejejo za uradno poslovanje izvršitelja, pri katerem je namestnik izvršitelja zaposlen. Izvršitelj odgovarja
za delo namestnika, za morebitno škodo pa odgovarjata
solidarno.
Pri opravi dejanj izvršbe in zavarovanja uporablja namestnik pečat in žig izvršitelja, ki ga nadomešča, pri čemer
ima enake pravice in obveznosti ter enaka pooblastila ter se
ravna po enakih pravilih kot izvršitelj.
Pri opravi dejanj izvršbe mora imeti namestnik izkaznico
in priponko s svojim imenom in dostavkom »namestnik izvršitelja«, za katero veljajo enaka pravila kot za izkaznico in
priponko izvršitelja, na kateri mora biti označeno ime in sedež
izvršitelja, pri katerem je namestnik.
Za namestnika izvršitelja veljajo smiselno vse določbe
tega zakona o nastopu službe, o opravljanju službe, o strokovnem izobraževanju, o disciplinski odgovornosti izvršitelja
in disciplinskem postopku, o nezdružljivosti opravljanja dejanj
izvršbe in zavarovanja, o nadzoru nad poslovanjem izvršitelja
in o razrešitvi izvršitelja.
294.a člen
(Imenovanje namestnika izvršitelja)
Namestnika izvršitelja imenuje na predlog izvršitelja in
po predhodnem mnenju zbornice izvršiteljev minister, pristojen za pravosodje. Zoper odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je
upravni spor.
Oseba, ki je imenovana za namestnika izvršitelja sme
začeti opravljati to službo z dnem, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izreče in podpiše naslednjo prisego: »Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije in
bom službo namestnika izvršitelja opravljal vestno, pošteno
in nepristransko.«
294.b člen
(Pomočnik izvršitelja)
Za pomoč pri opravljanju posameznih dejanj izvršbe in
zavarovanja lahko izvršitelj zaposli največ pet oseb, s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje pa največ deset
oseb (v nadaljevanju: pomočnik izvršitelja).
Pomočnik mora imeti pri svojem delu potrdilo o vpisu v
evidenco iz 295. člena tega zakona.
Pomočniki izvršitelja delujejo v imenu in za račun izvršitelja.
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Izvršitelj je odgovoren za morebitno škodo, ki jo pri
opravljanju posameznih dejanj povzročijo njegovi pomočniki.
294.c člen
(Nadomeščanje izvršitelja)
Ko je izvršitelj na dopustu ali če je iz zdravstvenih ali
drugih razlogov dlje časa zadržan, ga nadomešča njegov
namestnik.
Če izvršitelj nima namestnika, ga mora nadomeščati
drug izvršitelj (začasni namestnik).
Začasnega namestnika z njegovim soglasjem določi izvršitelj in o tem obvesti ministrstvo, pristojno za pravosodje,
zbornico izvršiteljev in okrajno sodišče, kjer ima sedež. Če
izvršitelj ne določi začasnega namestnika pred začetkom odsotnosti ali če tega ne more storiti, in v primeru, če je izvršitelj
suspendiran, ga določi predsednik zbornice izvršiteljev.
Devetindvajseto poglavje
EVIDENCE
295. člen
(Evidenca izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev)
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi evidenco izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev.
V evidenci iz prejšnjega odstavka se vodijo naslednji
podatki:
– osebno ime, rojstni datum, EMŠO, davčna številka
in sedež izvršitelja ter osebno ime, rojstni datum, EMŠO in
davčna številka njegovega namestnika;
– datum imenovanja in datum nastopa službe izvršitelja
oziroma namestnika ter datum razrešitve;
– za območje katerega okrajnega sodišča je imenovan;
– disciplinski ukrepi, ki so bili izrečeni izvršitelju oziroma
namestniku;
– število pomočnikov izvršitelja, njihovo osebno ime,
rojstni datum in datum sklenitve in prenehanja pogodbe o
zaposlitvi;
– drugi podatki, za katere zakon oziroma na podlagi zakona izdan predpis določa, da se vodijo v evidenci izvršiteljev
in namestnikov.
Izvršitelji so dolžni v osmih dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, o katerih se vodi evidenca.
Trideseto poglavje
ZBORNICA IZVRŠITELJEV
296. člen
(Zbornica izvršiteljev)
Izvršitelji z območja Republike Slovenije se obvezno
združujejo v Zbornico izvršiteljev (v nadaljevanju: zbornica).
Sedež zbornice je v Ljubljani.
Zbornica je pravna oseba.
Najvišji organ zbornice je skupščina zbornice. Skupščina zbornice sprejema statut, pravila obnašanja izvršiteljev in
druge splošne akte zbornice. S statutom se podrobneje določi organizacija organov zbornice in njihove pristojnosti.
K statutu daje soglasje Vlada Republike Slovenije, k
drugim splošnim aktom zbornice pa minister, pristojen za
pravosodje.
Nadzor nad delom zbornice opravlja minister, pristojen
za pravosodje, s pregledom poslovanja zbornice, njenega
izvršnega odbora, predsednika in pregledom spisov ter
arhiva.
V okviru nadzora po določbah tega člena lahko minister,
pristojen za pravosodje, odredi tudi vse druge ukrepe, za katere ima pooblastilo v zakonu, odredi odpravo pomanjkljivosti
in določi rok za izvršitev ukrepov.
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Enaintrideseto poglavje
NADZOR NAD OPRAVLJANJEM SLUŽBE
IZVRŠITELJEV IN DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
IZVRŠITELJEV

pristojnemu za pravosodje in zbornici o svojem poslovanju
za preteklo leto.
Navodila o načinu poročanja izda minister, pristojen za
pravosodje.

297. člen
(Nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja)
Nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja
in delom zbornice izvaja minister, pristojen za pravosodje,
po uradni dolžnosti ali na predlog predsednika okrajnega,
okrožnega ali višjega sodišča, predsednika zbornice, državnega tožilca, državnega pravobranilca in osebe, ki izkaže
pravni interes.
V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka lahko minister, pristojen za pravosodje:
– odredi in po pooblaščenih delavcih ministrstva opravi
pregled poslovanja izvršitelja ali začasnega namestnika s
pregledom njegovih poslovnih listin, evidenc, spisov in stvari
v hrambi;
– zahteva od izvršitelja vse potrebne podatke o njegovem poslovanju in zaposlenih osebah;
– pridobiva od pristojnih organov in organizacij podatke
o poslovanju izvršitelja, od bank, hranilnic in pristojne davčne
uprave pa podatke o njegovem finančnem poslovanju;
– uvede disciplinski postopek zoper izvršitelja ali začasnega namestnika.

297.č člen
(Učinkovitost in ocena dela izvršitelja)
Merila za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršitelja izda
minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju
zbornice.
Na podlagi letnih poročil izvršiteljev, ugotovitev nadzora in izpolnjevanja meril iz prejšnjega odstavka minister,
pristojen za pravosodje, vsako četrto leto izdela oceno izvršiteljevega dela.
Ocena se vroči izvršitelju, predsedniku okrajnega,
okrožnega in višjega sodišča, na območju katerega ima
izvršitelj sedež in zbornici. Izvršitelj lahko predloži svoje pripombe in pojasnila k oceni.

297.a člen
(Nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja v dodeljenih
zadevah)
Nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja v
zvezi z zadevami, ki jih je sodišče s sklepom dodelilo izvršitelju, opravljata predsednik okrajnega in okrožnega sodišča,
na območju katerega ima izvršitelj sedež.
Predsednik okrajnega in okrožnega sodišča opravljata
nadzor po uradni dolžnosti ali na predlog ministra, pristojnega za pravosodje.
V okviru pristojnosti iz prejšnjega odstavka lahko predsednik sodišča:
– odredi pregled poslovanja izvršitelja ali začasnega
namestnika v zadevah iz prvega odstavka tega člena;
– predlaga ministru, pristojnemu za pravosodje, odreditev pregleda celotnega poslovanja izvršitelja ali začasnega
namestnika;
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper izvršitelja ali začasnega namestnika.
V okviru nadzora po določbah tega zakona lahko predsednik sodišča odredi odpravo pomanjkljivosti in določi rok
za izvršitev ukrepov.
297.b člen
(Neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja)
Neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja oziroma
začasnega namestnika opravlja zbornica.
Nadzor opravlja po uradni dolžnosti ali na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, ali predsednika okrajnega,
okrožnega ali višjega sodišča, na območju katerega ima izvršitelj sedež, najmanj pa enkrat letno.
V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka sme zbornica
pregledovati spise, vpisnike ali druge evidence pri izvršitelju,
poslovanje s stvarmi v hrambi in poslovanje z varščinami in
obračuni plačila za delo in stroškov izvršitelja ter mu naložiti,
kar je treba, da poslovanje uskladi s predpisi.
O opravljenem nadzoru zbornica pošlje poročilo ministru, pristojnemu za pravosodje.
297.c člen
(Poročanje o poslovanju izvršitelja)
Izvršitelj mora enkrat letno poročati predsedniku okrajnega sodišča, na območju katerega ima sedež, ministru,

298. člen
(Disciplinska odgovornost izvršiteljev)
Izvršitelj je disciplinsko odgovoren, če pri opravljanju
službe izvršitelja krši določbe tega zakona oziroma drugih
predpisov, ali če s katerimkoli svojim ravnanjem krni ugled
službe izvršitelja.
Disciplinske kršitve so hujše disciplinske kršitve in kršitve ugleda izvršiteljev.
Dejanja, ki pomenijo kršitev ugleda izvršiteljev, določa
statut zbornice.
298.a člen
(Uvedba postopka)
Uvedbo disciplinskega postopka lahko predlaga zbornica, predsednik okrajnega sodišča, predsednik okrožnega
sodišča, predsednik višjega sodišča in stranke v izvršilnem
postopku, v katerem je izvršitelj opravljal dejanja izvršbe ali
zavarovanja.
Minister, pristojen za pravosodje, uvede disciplinski postopek na predlog oseb iz prejšnjega odstavka ali po uradni
dolžnosti.
298.b člen
(Disciplinski ukrepi)
V disciplinskem postopku zoper izvršitelja se lahko
izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:
1. pisni opomin;
2. javni opomin;
3. denarna kazen;
4. odvzem pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja.
Denarna kazen se sme izreči v znesku, ki ni manjši od
1000 točk in ne večji od 10.000 točk po tarifi za plačilo dela
izvršiteljev.
Če se kot disciplinski ukrep izreče denarna kazen, se
določi tudi rok plačila, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 3 mesecev od pravnomočnosti sklepa o izreku kazni.
Odvzem pravice opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja se sme izreči samo za hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja, zaradi katerih izvršitelj
ni vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj izvršbe
oziroma zavarovanja.
Odvzem pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja se lahko izreče za dobo od enega do deset let ali trajno.
Izvršitev disciplinskega ukrepa odvzema pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja, izrečenega za dobo do
dveh let, se lahko odloži za dobo do treh let s pogojem, da
izvršitelj v tej dobi ne stori nove disciplinske kršitve dolžnosti
pri opravljanju dela izvršitelja.
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Če je uveden disciplinski postopek zaradi kršitev, zaradi katerih se sme izreči ukrep odvzema pravice opravljanja
službe izvršitelja, lahko disciplinski organ izvršitelju izreče
začasno prepoved opravljati službo izvršitelja (suspenz).
Začasna prepoved lahko traja do konca disciplinskega postopka.
298.c člen
(Odmera sankcije)
Pri izrekanju disciplinskih ukrepov se upoštevajo vse
okoliščine, ki vplivajo na vrsto ukrepa in višino kazni, zlasti
pa teža kršitve in njene posledice, povzročena škoda, stopnja
odgovornosti, prejšnje delo in vedenje izvršitelja in morebitni
prej izrečeni disciplinski ukrepi.
Pri izrekanju disciplinskega ukrepa denarne kazni se
upošteva tudi premoženjsko stanje izvršitelja.
298.č člen
(Hujše disciplinske kršitve)
Dejanja izvršitelja, ki pomenijo hujše disciplinske kršitve, so:
1. če izvršitelj brez opravičenih razlogov odkloni opravo
dejanj izvršbe ali zavarovanja;
2. če izvršitelj krši pravilo vrstnega reda izvršilnih zadev;
3. če izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe oziroma zavarovanja ne upošteva osebnega dostojanstva strank in
udeležencev postopka;
4. če se izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe ali zavarovanja nedostojno in neprimerno obnaša in ne ravna vestno,
pošteno in skrbno po določbah zakona in po pravilih podzakonskih aktov ali če oglašuje svojo dejavnost;
5. če izvršitelj z dolžnikovim premoženjem ne ravna v
skladu z določili zakona in po pravilih podzakonskih aktov;
6. če izvršitelj ne začne z opravo izvršilnih dejanj takoj
oziroma najkasneje v tridesetih dneh po prejemu dokazila o
plačilu varščine, ali če takoj po opravljenih dejanjih izvršbe in
zavarovanja ne sestavi poročila in obračuna;
7. če izvršitelj zahteva višjo varščino, zaračuna višje
plačilo za svoje delo ali večje stroške, kot mu dejansko pripadajo po tarifi;
8. če izvršitelj neupravičeno zavlačuje opravo dejanj
izvršbe ali zavarovanja;
9. če izvršitelj ne predlaga izločitve, ko so za to podani
zakonski razlogi;
10. če izvršitelj ne izpolnjuje obveznosti strokovnega
izobraževanja;
11. če izvršitelj v roku ne predloži podatkov za evidence,
ki jih vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, ali če ne vodi
evidence zadev, ki jih prejme v izvršitev;
12. če izvršitelj ne posreduje zahtevanih podatkov ali
ne predloži zahtevanih listin ali ne predloži letnega poročila
ali odkloni sodelovanje pri nadzoru opravljanja službe izvršitelja ali ne izvrši ukrepov, ki so bili pri nadzoru odrejeni po
določbah tega zakona.
298.d člen
(Disciplinski postopek)
V disciplinskem postopku mora izvršitelj, zoper katerega teče postopek, imeti možnost, da se izjavi glede kršitev,
zaradi katerih se postopek vodi.
V disciplinskem postopku na prvi stopnji odloča minister, pristojen za pravosodje.
Zoper odločbo ministra, pristojnega za pravosodje, lahko izvršitelj v roku 15 dni od njene vročitve vloži pritožbo, o
kateri odloča disciplinska komisija pri zbornici.
Disciplinsko komisijo sestavljata dva sodnika višjega
sodišča z območja, ki je pristojno za območje okrajnega
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sodišča, za katero je izvršitelj imenovan in predstavnik zbornice. Sodnika višjega sodišča, člana disciplinske komisije,
se določita z letnim razporedom dela višjega sodišča, predstavnika zbornice pa izvoli skupščina zbornice za dobo dveh
let. Predsednik disciplinske komisije je sodnik.
O pritožbi odloča disciplinska komisija brez ustne obravnave.
Podrobnejše določbe o izvedbi disciplinskega postopka
predpiše minister, pristojen za pravosodje.
298.e člen
(Zastaranje)
Pregon disciplinskih kršitev zastara v enem letu od
dneva kršitve.
Če je disciplinska kršitev obenem tudi kaznivo dejanje,
zastara pregon v enakem roku, kot ga določa zakon za zastaranje pregona za kaznivo dejanje.
Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v enem letu
od dneva pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep
izrečen.
Zastaranje pregona pretrga vsako dejanje v disciplinskem postopku zoper izvršitelja.
Zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa pretrga vsako
dejanje, s katerim se pretrga zastaranje po določbah kazenskega zakona.
Pregon kršitve in izvršitev ukrepa zastarata v vsakem
primeru, ko preteče dvakrat toliko časa, kolikor je določeno
za zastaranje pregona kršitve oziroma za zastaranje izvršitve
disciplinskega ukrepa.
298.f člen
(Smiselna uporaba zakona)
V postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti se o
vprašanjih, ki niso urejena s tem zakonom in predpisom iz
šestega odstavka 298.d člena tega zakona, smiselno uporabljajo določbe skrajšanega postopka iz zakona o kazenskem
postopku, razen določb, ki se nanašajo na oškodovanca,
napoved pritožbe, zahtevo za varstvo zakonitosti in izredno
omilitev kazni.
Dvaintrideseto poglavje
SODNI IZVRŠITELJI
298.g člen
Za sodne izvršitelje ne veljajo določbe četrtega dela
tega zakona. Zanje veljajo določbe predpisov, ki urejajo
sodno osebje.
Triintrideseto poglavje
KAZENSKI DOLOČBI
298.h člen
Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če opravlja storitve iz prvega
odstavka 7. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek fizična oseba, ki opravlja storitve iz prvega odstavka 7. člena tega zakona v nasprotju z določbami četrtega
dela tega zakona.
298.i člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek izvršitelj, ki oglaša svojo dejavnost (osmi odstavek 288. člena).
Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list
RS, št. 51/98) vsebuje naslednje prehodne in končno
določbo:
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PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
299. člen
Do imenovanja 50 izvršiteljev, od tega najmanj 7 s
sedežem na območju Okrožnega sodišča v Celju, najmanj
5 na območju Okrožnega sodišča v Kopru, najmanj 5 na območju Okrožnega sodišča v Kranju, najmanj 12 na območju
Okrožnega sodišča v Ljubljani, najmanj 8 na območju Okrožnega sodišča v Mariboru, najmanj 3 na območju Okrožnega
sodišča v Murski Soboti, najmanj 2 na območju Okrožnega
sodišča v Novi Gorici, najmanj 3 na območju Okrožnega
sodišča v Novem mestu, najmanj 2 na območju Okrožnega
sodišča v Krškem, najmanj 2 na območju Okrožnega sodišča
na Ptuju in najmanj 1 na območju Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu opravljajo dejanja izvršbe in zavarovanja sodni
izvršitelji, ki so zaposleni na sodiščih.
Datum iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi minister, pristojen za pravosodje z aktom, ki se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
300. člen
Določbe tega zakona o opravi dejanj izvršbe in zavarovanja po izvršiteljih se pričnejo uporabljati naslednji dan
po objavi akta iz drugega odstavka prejšnjega člena, razen
določb četrtega dela zakona o imenovanju, razrešitvi in disciplinski odgovornosti izvršiteljev ter o organizaciji in pripravi
izvršiteljev na delo.
Z dnem uveljavitve tega zakona se v Republiki Sloveniji
preneha uporabljati zakon o izvršilnem postopku (Uradni list
SFRJ, št. 20/78, 6/92, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90), razen
določb o opravi izvršbe in zavarovanja po uradnih osebah
oziroma delavcih pri sodišču, ki neposredno opravljajo posamezna dejanja izvršbe ali zavarovanja.
301. člen
Podzakonski akti, določeni s tem zakonom, morajo biti
izdani v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
302. člen
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-A (Uradni list RS, št. 75/02)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
116. člen – upoštevana sprememba iz ZIZ-B
Izvršitelji, imenovani do uveljavitve tega zakona, opravijo zaprisego po 284. členu zakona najkasneje v treh mesecih
od uveljavitve tega zakona.
Izvršitelji, imenovani do uveljavitve tega zakona, ki ne
izpolnjujejo pogoja iz 3. točke prvega odstavka 281. člena zakona, so dolžni opraviti dodatni izpit po programu, pod pogoji
in na način, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje, v
roku enega leta od uveljavitve tega podzakonskega predpisa
oziroma v istem roku predlagati imenovanje namestnika, ter
dokazila predložiti zbornici in ministru, pristojnemu za pravosodje.
Izvršitelje, ki ne zaprisežejo v roku iz prvega odstavka
tega člena in izvršitelje, ki v roku iz prejšnjega odstavka ne izpolnijo navedenega pogoja, minister, pristojen za pravosodje,
razreši ter hkrati imenuje prevzemnike njihovih zadev.
117. člen
Za izvršitelje, imenovane do uveljavitve tega zakona,
začne teči rok iz 287.a člena zakona z dnem oprave dodatnega izpita iz 116. člena tega zakona, v primeru imenovanja
namestnika pa z dnem uveljavitve tega zakona.
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118. člen
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi podzakonske
predpise, izdane na podlagi zakona, z določbami tega zakona v tridesetih dneh po njegovi uveljavitvi.
Minister, pristojen za pravosodje izda v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona podzakonske predpise iz 96., 287.a,
297.c in 297.č člena zakona in drugega odstavka 116. člena
tega zakona.
119. člen
Izvršitelji so dolžni sredstva predujmov v zadevah, v
katerih še niso začeli opravljati neposredna dejanja izvršbe
in zavarovanja z ustreznim evidencami, prenesti na račune
prehodnih sodnih pologov v tridesetih dneh po uveljavitvi
tega zakona.
Za izplačilo stroškov in nagrade izvršiteljev iz teh sredstev se uporabljajo določbe tega zakona.
Kršitev določbe prvega odstavka tega člena predstavlja
dejanje, ki pomeni hujšo disciplinsko kršitev.
120. člen
S predlogom za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo
mora dolžnik predlagati tudi vpis zastavne pravice, ustanovljene na tej nepremičnini na podlagi sporazuma strank po
določbah zakona, ki urejajo ustanovitev zastavne pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in vseh drugih
bremen. Če tega ne stori, iz listine, ki je podlaga za vpis, pa
izhaja, da je na nepremičnini ustanovljena zastavna pravica,
sodišče po uradni dolžnosti opravi vpis zastavne pravice.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za zastavne pravice, ustanovljene po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo
tega zakona.
121. člen
Sklepe o izvršbi in zavarovanju, ki se glasijo na sredstva
dolžnika na računih pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, izvršijo po zaprtju teh računov organizacije za
plačilni promet na sredstva, ki jih ima dolžnik pri njih. Organizacije za plačilni promet v teh primerih opravijo izvršbo po
predpisih, ki veljajo v času opravljanja izvršbe.
Po odprtju transakcijskih računov opravi organizacija za
plačilni promet izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik
pri njej, tudi če se sklepi o izvršbi in zavarovanju glasijo na
sredstva dolžnika na že zaprtih računih pri tej organizaciji za
plačilni promet.
122. člen
Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo oziroma
zavarovanje vložen pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo in dokončajo po določbah tega zakona.
Ne glede na prejšnji odstavek, se v navedenih postopkih uporabljajo naslednje določbe zakona, ki so veljale pred
uveljavitvijo tega zakona:
– 33. člen, če je bilo ravnanje iz prvega odstavka navedenega člena storjeno pred uveljavitvijo tega zakona,
– 38. člen o plačilu predujma za stroške izvršitelja v
postopkih, v katerih je pred uveljavitvijo tega zakona že
odločeno o predujmu, oziroma o plačilu za delo in stroških
izvršitelja v postopkih, v katerih je izvršitelj pred uveljavitvijo
tega zakona že predložil pisno poročilo o opravi dejanj s
specifikacijo stroškov,
– drugi odstavek 54. člena o pristojnosti, tretji odstavek
58. člena o sklepu o ugovoru, prvi odstavek 61. člena ter peti
odstavek 62. člena o ravnanju z ugovorom v postopkih, v
katerih je sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi pred uveljavitvijo
tega zakona, ugovor že poslalo višjemu sodišču, da o njem
odloči kot o pritožbi,
– 59., 60., 61., 64., 65. in 66. člen v postopkih, v katerih
je bil pred uveljavitvijo tega zakona že vložen ugovor,
– 71. in 73. člen v postopkih, v katerih je bil pred uveljavitvijo tega zakona že vložen predlog za odlog izvršbe,
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– 249., 250., 251., 252., 254. in 255. člen v postopkih,
v katerih je bil predlog za zavarovanje že vložen pred uveljavitvijo tega zakona.
123. člen
Določbe 254. člena zakona prenehajo veljati za posamezne dele stavb hkrati s prenehanjem veljavnosti zakona o
posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih
delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99, 43/
01 – odločba US, 97/01 in 32/02 – odločba US).
124. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se za izvršbo in
zavarovanje na nematerializirane vrednostne papirje v sodnem postopku prenehajo uporabljati določbe 60., 62., 63. in
85. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(Uradni list RS, št. 23/99).
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati v postopkih, v katerih sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev,
določba 3. točke četrtega odstavka 29. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) za pridobitev podatkov
o transakcijskih računih imetnikov transakcijskih računov, ki so
druge fizične osebe, glede dokazovanja pravnega interesa.
125. člen
47. in 50. člen tega zakona ter drugi odstavek 96. in
prvi odstavek 248. člena zakona se začnejo uporabljati ob
uveljavitvi podzakonskih aktov iz šestega odstavka 81. in
tretjega odstavka 96. člena zakona.
Izvršitelji oziroma notarji morajo zahtevati vpise vseh
še veljavnih rubežev oziroma zavarovanj, opravljenih pred
uveljavitvijo podzakonskih aktov iz šestega odstavka 81. in
tretjega odstavka 96. člena zakona, v uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic v treh mesecih po njegovi
vzpostavitvi. V zahtevi morajo navesti tudi predpisani enolični
identifikacijski znak za premičnino. Šteje se, da v tem roku
opravljeni vpis učinkuje od dneva, ko je bil opravljen rubež
oziroma zavarovanje.
126. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na stavbno pravico in zemljiški dolg se pričnejo uporabljati z dnem, ko se
prične uporabljati zakon, ki ureja stvarnopravna razmerja.
127. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-B (Uradni
list RS, št. 16/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1660.

Zakon o volitvah poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-UPB1)
(uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca 2004
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki obsega:
– Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament – ZVPEP (Uradni list RS, št. 96/02 z dne
14. 11. 2002) in
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– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
– ZVPEP-A (Uradni list RS, št. 22/04 z dne 10. 3. 2004).
Št. 004-01/02-13/3
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EPA 1190-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ZAKON
O VOLITVAH POSLANCEV IZ REPUBLIKE
SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT
uradno prečiščeno besedilo
(ZVPEP-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Poslanke oziroma poslanci (v nadaljnjem besedilu: poslanci) iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu se
volijo neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice
s tajnim glasovanjem za dobo petih let.
2. člen
Poslanec v Evropskem parlamentu (v nadaljnjem besedilu: poslanec) ne more biti poslanec v Državnem zboru
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor)
in ne more opravljati izvršilne funkcije v lokalni skupnosti.
Poslanec tudi ne sme opravljati funkcij in dejavnosti, ki jih ne
sme opravljati poslanec v Državnem zboru.
3. člen
Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament (v nadaljnjem besedilu: volitve) razpiše Predsednik republike. Za dan glasovanja se določi nedelja ali
drug dela prost dan v obdobju, ki ga določi pristojni organ
Evropske unije.
Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni
pred dnevom glasovanja. Od dneva razpisa glasovanja do
dneva glasovanja mora preteči najmanj šestdeset dni.
Z dnem, ki je v aktu o razpisu volitev določen kot dan
razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila.
4. člen
Volitve vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po
zakonu o volitvah v Državni zbor.
5. člen
Za odločanje o zakonitosti aktov volilnih organov pri
volitvah poslancev v Evropski parlament v upravnem sporu
je pristojno Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
6. člen
Sredstva za volitve v Evropski parlament se zagotavljajo v državnem proračunu.
7. člen
Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena,
se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v Državni
zbor.
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8. člen
Glede volilne kampanje pri volitvah v Evropski parlament se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), ki veljajo za volilno
kampanjo za volitve v Državni zbor.
Glede volilne kampanje pri volitvah v Evropski parlament se ne uporabljata določbi četrtega in petega odstavka
2. člena Zakona o volilni kampanji.
Ne glede na določbe 17. člena Zakona o volilni kampanji lahko organizator volilne kampanje pridobiva sredstva
za volilno kampanjo iz prispevkov državljanov držav članic
Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh držav
pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične
osebe.
9. člen
Glede položaja poslanca, glede pridobitve in prenehanja mandata poslanca, glede nezdružljivosti funkcije
poslanca z drugimi funkcijami, glede poslanske imunitete,
glede materialnih in drugih pogojev za delo poslanca, glede
pravice poslanca po prenehanju mandata ter glede omejitev
in obveznosti, vezanih na funkcijo poslanca, se uporabljajo
določbe predpisov Evropske unije; za vprašanja, ki s predpisi Evropske unije niso urejena, pa se smiselno uporabljajo
določbe zakona o poslancih in določbe drugih zakonov, ki
veljajo za poslance Državnega zbora.
II. VOLILNA PRAVICA
10. člen
Pravico voliti in biti izvoljen za poslanca v Evropskem
parlamentu ima državljanka oziroma državljan (v nadaljnjem
besedilu: državljan) Republike Slovenije, ki ima pravico voliti
in biti izvoljen za poslanca Državnega zbora.
Pravico voliti in biti izvoljen za poslanca v Evropskem
parlamentu ima pod pogoji iz prejšnjega odstavka tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji, pod pogojem, da mu ni
bila odvzeta volilna pravica in pod pogojem, da je vpisan v
evidenco volilne pravice.
Volivka oziroma volivec (v nadaljnjem besedilu: volivec)
lahko na istih volitvah v Evropski parlament glasuje samo
enkrat in kandidira samo na eni kandidatni listi.
Državljan Republike Slovenije, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in uresničuje volilno pravico
za volitve poslancev Evropskega parlamenta v drugi državi,
ne more uresničevati volilne pravice za volitve poslancev
Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije.
Evidenco volilne pravice in sestavo volilnih imenikov
ureja zakon.
III. VOLILNI SISTEM
11. člen
Poslanci se volijo po proporcionalnem načelu.
Glasuje se o listah kandidatk oziroma kandidatov (v
nadaljnjem besedilu: kandidatov).
Območje Republike Slovenije je ena volilna enota.
12. člen
Volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov. Volivec lahko na glasovnici označi enega kandidata, ki mu daje
prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katero je glasoval
(preferenčni glas).
13. člen
Delitev poslanskih mest med liste kandidatov se opravi
na ravni vse države.
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Poslanska mesta se dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število
glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena
do števila poslancev, ki se volijo (d'Hondtov sistem). Z liste
kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov
je dobila lista.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov. Preferenčni glasovi za posamezne kandidate
se upoštevajo, če število preferenčnih glasov posameznega
kandidata presega količnik, izračunan tako, da se število
vseh glasov, oddanih za listo, deli z dvakratnikom števila
kandidatov na listi. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor poslanskih mandatov pripada posamezni listi,
so na preostala poslanska mesta na tej listi izvoljeni kandidati
po vrstnem redu kandidatov na listi kandidatov.
IV. KANDIDIRANJE
14. člen
Kandidate za poslance lahko predlagajo politične stranke in volivci. Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli iz Republike Slovenije.
15. člen
Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenim z njihovimi pravili. Lista kandidatov se določi s tajnim
glasovanjem.
Politična stranka lahko vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj štirih poslancev Državnega zbora ali
najmanj tisoč volivcev.
Dvoje ali več političnih strank lahko vloži skupno listo
kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj šestih poslancev
Državnega zbora ali najmanj tisoč petsto volivcev.
Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z
manj kot 40 odstotki. Vsaka lista mora biti sestavljena tako,
da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v
zgornjo polovico liste.
Liste kandidatov, ki niso skladne z določili prejšnjega
odstavka, so neveljavne.
Določbi prejšnjih dveh odstavkov ne veljata za kandidatni listi, na katerih so uvrščeni le en ali le trije kandidati
oziroma kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi,
na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov.
16. člen
Listo kandidatov lahko vložijo volivci, če je podprta s
podpisi najmanj tri tisoč volivcev.
Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z
manj kot 40 odstotki. Vsaka lista mora biti sestavljena tako,
da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v
zgornjo polovico liste.
Liste kandidatov, ki niso skladne z določili prejšnjega
odstavka, so neveljavne.
Določbi prejšnjih dveh odstavkov ne veljata za kandidatni listi, na katerih so uvrščeni le en ali le trije kandidati
oziroma kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi,
na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov.
17. člen
Vsak poslanec in vsak volivec lahko da podporo samo
eni listi kandidatov.
18. člen
Lista kandidatov se vloži pri republiški volilni komisiji
najkasneje trideseti dan pred dnevom glasovanja.
Če je na listi kandidatov kandidat, ki ni državljan Republike Slovenije, je pa državljan države članice Evropske
unije, mora biti listi priložena tudi izjava kandidata, v kateri
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je navedeno njegovo državljanstvo in naslov njegovega
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ter izjava, da ne
kandidira na volitvah v Evropski parlament v nobeni drugi
članici Evropske unije.
Republiška volilna komisija obvesti druge države članice Evropske unije o tem, kateri njihovi državljani kandidirajo
na volitvah v Evropski parlament.
V. GLASOVANJE IN UGOTAVLJANJE IZIDA VOLITEV
19. člen
Glede organizacije in dela na voliščih, glasovanja in
ugotavljanja izida glasovanja se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v Državni zbor, kolikor ni s tem zakonom
drugače določeno.
20. člen
Glasovnica vsebuje:
– oznako volilne enote,
– navodilo o načinu glasovanja,
– zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem redu iz seznama list kandidatov, pri vsaki listi pa tudi
zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov.
Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu
kandidatu z liste preferenčni glas, obkroži zaporedno številko
pred imenom in priimkom kandidata, ki mu daje preferenčni
glas.
21. člen
Izid volitev na volišču ugotavlja volilni odbor.
Ugotavljanje volilnega izida se začne po tem, ko se zaprejo vsa volišča v vseh državah članicah Evropske Unije.
22. člen
Republiška volilna komisija ugotovi, koliko glasov je
dobila posamezna lista kandidatov, koliko poslanskih mest
je pripadlo posamezni listi in kateri kandidati s posameznih
list so izvoljeni.
23. člen
Državni zbor potrdi izvolitev poslancev. Proti odločitvi
Državnega zbora je v skladu z zakonom mogoča pritožba na
Ustavno sodišče Republike Slovenije.
Predsednik Državnega zbora obvesti predsednika Evropskega parlamenta o izidu volitev v Evropski parlament.
24. člen
Predsednik Državnega zbora o prenehanju mandata
poslanca in o tem, kdo je izvoljen za poslanca namesto
poslanca, ki mu je prenehal mandat, obvesti predsednika
Evropskega parlamenta.
Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije
v Evropski parlament -ZVPEP (Uradni list RS, št. 96/02)
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
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mandatno obdobje 2004-2009 opravlja funkcijo poslancev iz
Republike Slovenije v Evropskem parlamentu sedem poslancev Državnega zbora, ki jih imenuje Državni zbor.
Državni zbor imenuje sedem poslancev iz prejšnjega
odstavka na predlog komisije, pristojne za volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
24.b člen – upoštevan ZVPEP-A
Komisija oblikuje predlog enotne liste kandidatov na
podlagi predlogov poslanskih skupin. Poslanska skupina
predlaga toliko kandidatov izmed svojih članov, kolikor poslancev iz prejšnjega člena ji pripada sorazmerno glede
na število poslancev, izvoljenih v Državni zbor na podlagi
splošne volilne pravice iz istoimenskih list na zadnjih splošnih
volitvah v Državni zbor.
24.c člen – upoštevan ZVPEP-A
Državni zbor imenuje poslance z javnim glasovanjem o
predlagani listi kandidatov kot celoti.
Kandidati na listi so imenovani, če za listo glasuje večina vseh poslancev.
Za izvedbo postopkov glasovanja in ugotavljanja izida
glasovanje se uporablja Poslovnik Državnega zbora.
24.č člen – upoštevan ZVPEP-A
Če preneha mandat poslancu Državnega zbora, ki je bil
imenovan za poslanca v Evropski parlament, razen če se je
iztekla mandatna doba Državnega zbora, se namesto njega
imenuje nov poslanec v Evropski parlament. Imenovanje se
opravi na osnovi predloga, ki ga komisiji posreduje poslanska skupina, katere član je bil poslanec, ki mu je prenehal
mandat.
24.d člen – upoštevan ZVPEP-A
Določbe 2. člena tega zakona glede nezdružljivosti
funkcije poslanca v Evropskem parlamentu s funkcijo poslanca v Državnem zboru se ne uporabljajo za poslance v
Evropskem parlamentu, ki jih imenuje Državni zbor.
24.e člen – upoštevan ZVPEP-A
Določbe 9. člena tega zakona, ki se nanašajo na pravice poslancev po prenehanju mandata, se za poslance
v Evropskem parlamentu, ki jih je imenoval Državni zbor,
uporabljajo od prenehanja njihovega mandata poslanca v
Evropskem parlamentu, če ta mandat preneha kasneje kot
preneha mandat poslanca Državnega zbora.
25. člen – upoštevan ZVPEP-A
(črtan)
26. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA – upoštevan
ZVPEP-A

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament – ZVPEP-A (Uradni list RS, št. 22/04) vsebuje
naslednjo končno določbo:

24.a člen – upoštevan ZVPEP-A
V obdobju od dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji do pričetka mandata Evropskega parlamenta za

7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Sklep o imenovanju poslanke in poslancev
Državnega zbora Republike Slovenije, ki bodo
opravljali funkcijo poslank oziroma poslancev
Republike Slovenije v Evropskem parlamentu

Na podlagi 24.a, 24.b in 24.c člena Zakona o volitvah
poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
(Uradni list RS, št. 96/02 in 22/04) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 5. aprila 2004 sprejel

SKLEP
o imenovanju poslanke in poslancev Državnega
zbora Republike Slovenije, ki bodo opravljali
funkcijo poslank oziroma poslancev Republike
Slovenije v Evropskem parlamentu
Od dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
do pričetka mandata Evropskega parlamenta za mandatno
obdobje 2004–2009 opravlja funkcijo poslanke in poslancev
iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu naslednjih
sedem poslank oziroma poslancev Državnega zbora Republike Slovenije:
1. Ljubo Germič, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
2. Roman Jakič, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
3. Majda Širca, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
4. dr. Mihael Brejc, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke,
5. Franc (Feri) Horvat, Poslanska skupina Združene
liste socialnih demokratov,
6. Janez Podobnik, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,
7. Alojz Peterle, Poslanska skupina Nove Slovenije.
Št. 007-01/04-13/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2004.
EPA 1193-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1662.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
kazenskega zakonika (KZ-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah kazenskega zakonika (KZ-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika (KZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 30. marca 2004.
Št. 001-22-44/04
Ljubljana, dne 7. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-B)
1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94
– popr. in 23/99) se na koncu 42. člena pika nadomesti s podpičjem in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. če storilec kaznivih dejanj, storjenih v hudodelski
združbi, prepreči nadaljnje izvrševanje teh dejanj, ali če razkrije podatke, ki so pomembni za preiskovanje in dokazovanje že storjenih kaznivih dejanj.«.
2. člen
V prvem odstavku 44. člena se črtata besedi »oziroma
mora«.
3. člen
V 105. členu se dodata nova šesti in sedmi odstavek,
ki se glasita:
»(6) Podatki o neizbrisanih sodbah, ki so jih državljanom Republike Slovenije izrekla tuja sodišča, se smejo dati
samo organom iz tretjega odstavka tega člena in organom iz
86. člena tega zakonika.
(7) Določbe o zakonski rehabilitaciji in izbrisu sodbe
(103. člen) in o sodni rehabilitaciji (104. člen) se smiselno
uporabljajo tudi, kadar gre za sodbo, ki jo je slovenskemu
državljanu izreklo tuje sodišče.«.
4. člen
V četrtem odstavku 109. člena se besedilo »upošteva
njegovo vedenje med prestajanjem kazni« nadomesti z besedilom »upoštevajo predvsem povratništvo, morebitni kazenski postopki, ki tečejo zoper obsojenca za kazniva dejanja,
izvršena pred nastopom kazni zapora, odnos obsojenca do
storjenega kaznivega dejanja in oškodovanca, njegovo vedenje med prestajanjem kazni, uspehi na področju zdravljenja
odvisnosti in pogoji za vključitev v življenje na prostosti.«
5. člen
V 111. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
v primerih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in
kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in mladino,
storjenih proti mladoletni osebi, rok za zastaranje kazenskega pregona ne more izteči pred potekom petih let od polnoletnosti oškodovanca.«.
6. člen
V drugem odstavku 126. člena se 1., 3., 5., 6. in 7. točka
spremenijo tako, da se glasijo:
»1. poslanec državnega zbora, član državnega sveta in
član lokalnega ali regionalnega predstavniškega telesa;
3. druga oseba, ki opravlja določene uradne dolžnosti
na podlagi pooblastil, katera ji daje zakon ali na podlagi zakona izdani predpisi ali na podlagi zakona sklenjena pogodba
o arbitraži;
5. oseba, ki v tuji državi na katerikoli ravni opravlja zakonodajno, izvršilno ali sodno funkcijo, oziroma drugo uradno
dolžnost in ki po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke
tega odstavka;
6. oseba, ki ji mednarodna javna organizacija daje položaj uradne osebe in ki po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2.
ali 3. točke tega odstavka;
7. oseba, ki pri mednarodnem sodišču opravlja sodniško, tožilsko ali drugo uradno dolžnost ali funkcijo.«.
V petem odstavku se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. opravljanje dejavnosti, poklica ali nalog, za katere je
predpisano ali dogovorjeno plačilo;«.
V dosedanji 2. točki petega odstavka, ki postane 3.
točka, se besedi »prejšnji točki« nadomestita z besedama
»prejšnjih točkah«.
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Doda se nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»(15) Hudodelska združba po tem zakoniku je skupina
najmanj treh oseb, ki so se združile za izvrševanje kaznivih
dejanj, za katera se sme izreči kazen več kot treh let zapora.«.
7. člen
159. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neupravičena uporaba avtorskega dela
159. člen
(1) Kdor neupravičeno uporabi eno ali več avtorskih
del ali njihovih primerkov, katerih skupna tržna cena pomeni
večjo premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom do treh
let.
(2) Če tržna cena avtorskih del iz prejšnjega odstavka
pomeni veliko premoženjsko vrednost, se storilec kaznuje z
zaporom do petih let.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka
tega člena pridobljena velika protipravna premoženjska korist in je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi
takšno premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od enega
do osmih let.
(4) Primerki avtorskih del in naprave za njihovo reproduciranje se vzamejo.«.
8. člen
160. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kršitev avtorski sorodnih pravic
160. člen
(1) Kdor neupravičeno reproducira, da na voljo javnosti, razširja ali da v najem eno ali več izvedb, fonogramov,
videogramov, RTV oddaj ali podatkovnih baz, katerih skupna
tržna cena pomeni večjo premoženjsko vrednost, se kaznuje
z zaporom do treh let.
(2) Kdor neupravičeno reproducira, da na voljo javnosti, razširja ali da v najem eno ali več izvedb, fonogramov,
videogramov, RTV oddaj ali podatkovnih baz, katerih skupna
tržna cena pomeni veliko premoženjsko vrednost, se kaznuje
z zaporom do petih let.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka
tega člena pridobljena velika protipravna premoženjska korist in je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi
takšno premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od enega
do osmih let.
(4) Primerki izvedb, fonogramov, videogramov, RTV oddaj ali podatkovnih baz in naprave za njihovo reproduciranje
se vzamejo.«.
9. člen
V prvem odstavku 182. člena se besedilo »šestih mesecev do petih« nadomesti z besedilom »enega do osmih«.
V drugem odstavku se beseda »treh« nadomesti z
besedo »petih«.
10. člen
V prvem odstavku 183. člena se besedilo »šestih mesecev do petih« nadomesti z besedilom »enega do osmih«.
V drugem odstavku se za besedo »odstavka« doda
besedilo »z osebo, ki še ni stara deset let ali«.
V tretjem odstavku se beseda »osmih« nadomesti z
besedo »desetih«.
V četrtem odstavku se beseda »treh« nadomesti z
besedo »petih«.
11. člen
V prvem odstavku 184. člena se beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«.
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V drugem odstavku se besedilo »šestih mesecev do
petih« nadomesti z besedilom »enega do osmih«.
12. člen
185. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zloraba prostitucije
185. člen
(1) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe, ali kdor s silo, grožnjo ali s preslepitvijo navede,
pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji, se kaznuje z
zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti
mladoletni osebi, ali proti več osebam, ali v okviru hudodelske združbe, se storilec kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.«.
186. člen se črta.

13. člen

14. člen
187. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje
pornografskega gradiva
187. člen
(1) Kdor osebi, mlajši od štirinajst let, proda, prikaže ali
z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji
dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji prikaže pornografsko predstavo, se
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.
(2) Kdor zlorabi mladoletno osebo za izdelavo slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske vsebine, ali jo
uporabi za pornografsko predstavo, se kaznuje za zaporom
od šestih mesecev do petih let.
(3) Enako se kaznuje kdor proizvede, razširi, proda,
uvozi, izvozi ali drugače ponudi pornografsko gradivo, ki prikazuje mladoletne osebe, ali kdor poseduje tako gradivo z
namenom proizvodnje, razširjanja, prodaje, uvoza, izvoza ali
drugačnega ponujanja.
(4) Če je bilo dejanje iz drugega ali tretjega odstavka
tega člena storjeno v hudodelski združbi za izvrševanje takih
kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do
osmih let.
(5) Pornografski material iz drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena se vzame ali njegova uporaba ustrezno
onemogoči.«.
15. člen
Drugi odstavek 196. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno v hudodelski združbi za izvrševanje takih dejanj, ali če je storilec
tega dejanja organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, se kaznuje z zaporom najmanj petih let.«.
16. člen
203. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neplačevanje preživnine
203. člen
(1) Kdor ne daje preživnine za osebo, ki jo je po zakonu
dolžan preživljati in za katero je višina njegove preživninske
obveznosti določena z izvršilnim naslovom, čeprav bi to zmogel, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo preživljanje upravičenca ali če
se storilec izmika dajati preživnino, se kaznuje z zaporom
do treh let.
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(3) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži
storilcu dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena,
da mora redno plačevati preživnino, lahko pa tudi, da mora
poravnati zaostalo preživnino ali druge prisojene obveznosti,
nastale s preživljanjem.«.
17. člen
V 205. členu se besedilo »o sklenitvi ali prenehanju
delovnega razmerja« nadomesti z besedilom »o sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi in odpovedi pogodbe o zaposlitvi«;
besedi »osebnem dohodku« se nadomestita z besedo »plači«; besedi »osebnega dohodka« se nadomestita z besedo
»plače«; beseda »dopustu« pa se nadomesti z besedama
»letnem dopustu«.
18. člen
V drugem odstavku 212. člena se za besedo »pomena«
doda besedilo »ali naravna vrednota«.
19. člen
V četrtem odstavku 215. člena se za besedo »pomena«
doda besedilo »ali naravna vrednota«.
20. člen
V tretjem odstavku 221. člena se beseda »velika« nadomesti z besedo »večja«, besedi »naravna znamenitost« pa
se nadomestita z besedama »naravna vrednota«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če je bilo dejanje iz prvega, drugega ali tretjega
odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi za izvrševanje takih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom
do petih let.«.
21. člen
V naslovu 222. člena se besedi »naravne znamenitosti«
nadomestita z besedama »naravne vrednote«.
V prvem odstavku se besedi »naravna znamenitost«
nadomestita z besedama »naravna vrednota«.
22. člen
V naslovu 223. člena se besedi »naravne znamenitosti«
nadomestita z besedama »naravne vrednote«.
V prvem odstavku se besedi »naravno znamenitost«
nadomestita z besedama »naravno vrednoto«.
V drugem odstavku se besedi »naravna znamenitost«
nadomestita z besedama »naravna vrednota«.
23. člen
Naslov 225. člena se spremeni tako, da se glasi: »Neupravičen vstop v informacijski sistem«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor neupravičeno vstopi v informacijski sistem
ali kdor neupravičeno prestreže podatek ob nejavnem prenosu v ali iz informacijskega sistema, se kaznuje z denarno
kaznijo.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kdor podatke v informacijskem sistemu neupravičeno uporabi, spremeni, preslika, prenaša, uniči ali v informacijski sistem neupravičeno vnese kakšen podatek, ovira
prenos podatkov ali delovanje informacijskega sistema, se
kaznuje za zaporom do dveh let.«.
24. člen
V 234.a členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena
nastala majhna premoženjska škoda, se storilec kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.«.
25. člen
V 235. členu, ki postane prvi odstavek tega člena, se
besedilo »kredita ali ugodnosti,« nadomesti z besedilom »posojila ali ugodnosti oziroma te podatke zamolči,«.
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Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je bilo posojilo ali druga ugodnost uporabljeno
v druge namene, kot so bili dogovorjeni s posojilodajalcem
ali tistim, ki je pristojen za odobritev takšne ugodnosti, se
storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.«.
26. člen
Besedilo 236. člena postane prvi odstavek tega člena.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist, se storilec kaznuje z
zaporom od enega do osmih let.«.
27. člen
238. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neupravičena uporaba tuje oznake ali modela
238. člen
(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno
uporabi tujo firmo, žig, znamko, oznako o geografskem poreklu ali drugo posebno oznako za blago ali uporabi bistveni
del te oznake kot svojo firmo, žig, znamko ali drug znak za
označevanje blaga ali storitev, se kaznuje z zaporom do treh
let.
(2) Enako se kaznuje, kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporabi tuj model.
(3) Predmeti iz prvega in drugega odstavka tega člena
ter orodja in naprave, ki se uporabljajo za njihovo izdelovanje, se vzamejo.«.
28. člen
239. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije
239. člen
(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno
uporabi tuj izum, zavarovan s patentom ali dodatnim varstvenim certifikatom, ali registrirano topografijo polprevodniškega
vezja, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Proizvodi, izdelani na podlagi neupravičene uporabe
iz prejšnjega odstavka, se vzamejo.«.
29. člen
V naslovu 242. člena se beseda »računalniški« nadomesti z besedo »informacijski«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno
uporabi, spremeni, preslika, prenaša, uniči ali v informacijski
sistem vnese kakšen svoj podatek, ovira prenos podatkov
ali delovanje informacijskega sistema, ali kako drugače vdre
v informacijski sistem, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
protipravno premoženjsko korist ali drugemu povzročil premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do treh let.«.
30. člen
243. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zloraba notranje informacije
243. člen
(1) Kdor notranjo informacijo, ki bi lahko pomembno
vplivala na ceno vrednostnega papirja ali izvedenega finančnega instrumenta, uvrščenega na organiziran trg v Republiki
Sloveniji ali v vsaj eni državi članici Evropske unije oziroma
za katerega je bil vložen predlog za uvrstitev na tak trg, ne
glede na to, ali se z njim trguje na tem trgu ali ne, pridobi v
zvezi s svojim položajem pri izdajatelju vrednostnega papirja, z lastniškim deležem v kapitalu izdajatelja vrednostnega
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papirja, s svojo zaposlitvijo ali pri opravljanju dejavnosti, in
jo izkoristi z nakupom ali prodajo tega vrednostnega papirja
ali izvedenega finančnega instrumenta zase ali za koga
drugega, posredno ali neposredno, se kaznuje za zaporom
do treh let.
(2) Enako se kaznuje oseba, ki notranjo informacijo
sporoči nepoklicani osebi ali na podlagi notranje informacije
priporoči tretji osebi nakup ali prodajo vrednostnega papirja
ali izvedenega finančnega instrumenta.
(3) Enako se kaznuje oseba, ki nepooblaščeno pride do
notranje informacije in jo izkoristi z nakupom ali prodajo tega
vrednostnega papirja ali izvedenega finančnega instrumenta
zase ali za koga drugega, posredno ali neposredno.
(4) Če je bila z dejanjem iz prejšnjih odstavkov pridobljena velika premoženjska korist, se storilec kaznuje z zaporom
do petih let.«.
31. člen
247. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nedovoljeno sprejemanje daril
247. člen
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zase
ali za koga drugega terja ali sprejme nedovoljeno nagrado,
darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo
takšne koristi zato, da bi pri sklenitvi posla ali storitvi zanemaril koristi svoje organizacije ali druge fizične osebe ali ji
povzročil škodo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev
do petih let.
(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki terja ali
sprejme nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist
ali obljubo oziroma ponudbo takšne koristi zase ali za koga
drugega kot protiuslugo za sklenitev kakega posla ali da se
opravi kakšna storitev, se kaznuje za zaporom od treh mesecev do petih let.
(3) Storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena, ki po
sklenitvi posla ali opravljeni storitvi zase ali za koga drugega
terja ali sprejme nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se
vzamejo.«.
32. člen
248. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nedovoljeno dajanje daril
248. člen
(1) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi, ponudi ali da nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno
drugo korist zanjo ali za koga drugega zato, da bi sebi ali
komu drugemu pridobil kakšno neupravičeno ugodnost pri
sklenitvi posla ali storitvi iz prvega odstavka 247. člena tega
zakonika, se kaznuje za zaporom od šestih mesecev do
petih let.
(2) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi, ponudi ali da nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno
drugo korist zanjo ali za koga drugega kot protiuslugo za
sklenitev kakega posla ali da se opravi kakšna storitev, se
kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Storilcu iz prejšnjih odstavkov, ki je dal nedovoljeno
nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da
je bilo odkrito, se sme kazen odpustiti.
(4) Dana nagrada, darilo ali kakšna druga korist se
vzamejo, v primeru iz prejšnjega odstavka pa se smejo vrniti
tistemu, ki jih je dal.«.
33. člen
V prvem odstavku 252. člena se besedilo »do treh let«
nadomesti z besedilom »do petih let«.
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Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno v
hudodelski združbi za izvrševanje takih dejanj, se storilec
kaznuje z zaporom od enega do desetih let in z denarno
kaznijo.«.
V petem odstavku se za besedo »prvega« črtata vejica
in beseda »drugega«.
34. člen
254. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zatajitev finančnih obveznosti
254. člen
(1) Kdor da z namenom, da bi se sam ali kdo drug
popolnoma ali deloma izognil plačilu davkov, prispevkov ali
drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb, lažne
podatke o zakonito pridobljenih dohodkih, stroških, predmetih ali drugih okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev davkov
in drugih predpisanih obveznosti, ali na drug način preslepi
organ, pristojen za odmero ali za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti, pa obveznosti, ki se jim
je izogibal, pomenijo večjo premoženjsko korist, se kaznuje
z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom iz prejšnjega
odstavka ne prijavi zakonito pridobljenega dohodka ali drugih okoliščin, ki vplivajo na ugotovitev davkov, prispevkov ali
drugih prepisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb, kadar
je prijava obvezna, pa obveznosti, katerim se je nameraval
izogniti, pomenijo večjo premoženjsko korist.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka
tega člena dosežena velika premoženjska korist in je storilcu
šlo za to, da doseže takšno premoženjsko korist, se kaznuje
z zaporom do osmih let.«.
35. člen
Drugi in tretji odstavek 255. člena se črtata.
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.
36. člen
V prvem odstavku 260. člena se besedilo »žigi ali
znamke« nadomesti z besedilom »žigi, znamke ali druge
predpisane označbe«; za besedo »predrugači« pa dodata
besedi »ali odstrani«.
V tretjem odstavku se za besedo »zaznamovanje« dodata besedi »ali označevanje«.
37. člen
267. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Jemanje podkupnine
267. člen
(1) Uradna oseba, ki zase ali za koga drugega terja ali
sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo
oziroma ponudbo takšne koristi, da bi v mejah svojih uradnih
pravic opravila uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali
da ne bi opravila uradnega dejanja, ki bi ga morala ali smela
opraviti, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in
denarno kaznijo.
(2) Uradna oseba, ki zase ali za koga drugega terja ali
sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo
oziroma ponudbo takšne koristi, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki bi ga tudi sicer morala
ali smela opraviti, ali da ne bi opravila uradnega dejanja, ki
ga tudi sicer ne bi smela opraviti, se kaznuje z zaporom od
enega do petih let.
(3) Uradna oseba, ki potem, ko opravi oziroma ne opravi
uradnega dejanja, navedenega v prejšnjih odstavkih, terja ali
sprejme v zvezi s tem nagrado, darilo ali kakšno drugo korist,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
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(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se
vzamejo.«.
38. člen
268. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dajanje podkupnine
268. člen
(1) Kdor uradni osebi obljubi, ponudi ali da nagrado,
darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali za koga drugega, da
bi v mejah svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki ga
ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila uradnega dejanja,
ki bi ga morala ali smela opraviti, se kaznuje za zaporom od
enega do petih let in denarno kaznijo.
(2) Kdor uradni osebi obljubi, ponudi ali da nagrado,
darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali za koga drugega, da
bi v mejah svojih pravic opravila uradno dejanje, ki bi ga tudi
sicer morala ali smela opraviti, ali da ne bi opravila uradnega
dejanja, ki ga tudi sicer ne bi smela opraviti, se kaznuje za
zaporom od šestih mesecev do treh let.
(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov,
ki je dal nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo
uradne osebe, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito
ali preden je izvedel, da je odkrito, se sme kazen odpustiti.
(4) Dana nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo, v primerih iz prejšnjega odstavka pa se smejo vrniti
tistemu, ki jih je dal.«.
39. člen
269. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sprejemanje daril za nezakonito posredovanje
269. člen
(1) Kdor zase ali za koga drugega terja ali sprejme
nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma
ponudbo takšne koristi, da bi izkoristil svoj položaj ali vpliv in
posredoval, da se opravi ali ne opravi kakšno uradno dejanje,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor izrabi svoj položaj ali vpliv
in posreduje, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi
smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi
se moralo ali smelo opraviti.
(3) Če storilec za posredovanje iz prejšnjega odstavka
zase ali za koga drugega sprejme nagrado, darilo ali kakšno
drugo korist, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.
(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se
vzamejo.«.
40. člen
Za 269. členom se doda nov 269.a člen, ki se glasi:
»Dajanje daril za nezakonito posredovanje
269.a člen
(1) Kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo
ali kakšno drugo korist zanj ali za koga drugega, da bi izkoristil svoj položaj ali vpliv in posredoval, da se opravi ali
ne opravi kakšno uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do
treh let.
(2) Kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo
ali kakšno drugo korist zanj ali za koga drugega, da bi izkoristil svoj položaj ali vpliv in posredoval, da bi se opravilo
uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali da se ne bi
opravilo uradno dejanje, ki bi se moralo ali smelo opraviti, se
kaznuje z zaporom od enega do petih let.
(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov,
ki je dal nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo
osebe, ki je nezakonito posredovala, pa je dejanje naznanil
preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito, se
sme kazen odpustiti.
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(4) Dana nagrada, darilo ali kakšna druga korist se
vzamejo, v primeru iz prejšnjega odstavka pa se smejo vrniti
tistemu, ki jih je dal.«.
41. člen
V 290. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kdor z namenom, da bi preprečil ali otežil dokazovanje v kazenskem postopku, predloži dokaze, za katere
ve, da so lažni ali ponarejeni, se kaznuje z zaporom do treh
let.«.
42. člen
297. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Hudodelsko združevanje
297. člen
(1) Kdor sodeluje v organizirani hudodelski združbi, ki
ima namen izvrševati kazniva dejanja, za katera se sme izreči kazen več kot treh let zapora, se kaznuje z zaporom od
treh mesecev do petih let.
(2) Kdor ustanovi ali vodi združbo iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.
(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov, ki
prepreči nadaljnje izvrševanje teh dejanj, ali razkrije podatke,
ki so pomembni za preiskovanje in dokazovanje že storjenih
kaznivih dejanj, se sme kazen za ta dejanja omiliti v skladu s
3. točko 42. člena tega zakonika.«.
43. člen
Naslov 300. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zbujanje sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ki temelji na kršitvi
načela enakosti«.
V prvem odstavku se za besedilom »ali širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo« doda besedilo »ali daje kakršnokoli pomoč za rasistično dejavnost, ali zanika, zmanjšuje
pomen, odobrava ali zagovarja genocid«.
V tretjem odstavku se na koncu doda besedilo »ali njihova uporaba ustrezno onemogoči«.
44. člen
Naslov 302. člena se spremeni tako, da se glasi: »Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi«.
V četrtem odstavku se besedi »hudodelsko združbo,«
nadomestita z besedilom »hudodelsko združbo ali zaradi
drugih kaznivih dejanj, za katera se sme izreči kazen, hujša
od treh let zapora,«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Enako se kaznuje, kdor se uradni osebi, ki opravlja ali je opravljala dejanja kazenskega pregona, vodi ali je
vodila preiskavo, ali sodi ali je sodila v kazenskem postopku
zoper hudodelsko združbo ali zaradi drugih kaznivih dejanj,
maščuje zaradi dejanj, ki jih je opravila sama ali druga uradna
oseba v okviru svojih pravic, tako, da je ogroženo življenje,
telo ali premoženje uradne osebe ali njenih bližnjih sorodnikov.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
45. člen
Tretji odstavek 309. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Enako se kaznuje, kdor z namenom izvršitve kaznivega dejanja poseduje, izdeluje, prodaja, daje v uporabo,
uvaža, izvaža ali na drug način zagotavlja pripomočke za
vdor ali neupravičen vstop v informacijski sistem.«.
46. člen
Naslov 310. člena se spremeni tako, da se glasi: »Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov«.
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Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor protipravno izdela, pridobi, ponuja, proda,
hrani, menja, vnese v državo ali iznese iz nje strelno, kemično, biološko ali jedrsko orožje, strelivo ali eksploziv ali vojaško orožje in vojaško opremo, katerih promet posameznikom
ni dovoljen ali je omejen, ali pri tem posreduje, se kaznuje z
zaporom od šestih mesecev do petih let.«.
V drugem odstavku se besedilo »ali če je dejanje storjeno v skupini« nadomesti z besedilom »ali če je dejanje
storjeno v hudodelski združbi«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kdor protipravno izdela, pridobi, hrani, proda,
menja, vnese v državo ali iznese iz nje sestavne oziroma rezervne dele orožja, streliva, eksplozivov ali vojaškega orožja
in vojaške opreme, material ali sestavine, za katere ve, da
bodo uporabljene za proizvodnjo ali delovanje predmetov iz
prejšnjih odstavkov, ali pri tem posreduje, se kaznuje z zaporom do petih let.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
47. člen
311. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države
311. člen
(1) Kdor nasilno prekorači državno mejo Republike Slovenije ali oborožen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se
kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let ali z denarno
kaznijo.
(2) Enako se kaznuje tujec, ki nima dovoljenja za
bivanje v Republiki Sloveniji, če se na način iz prejšnjega
odstavka zadržuje na njenem ozemlju ali se upre zakoniti
odstranitvi s tega ozemlja.
(3) Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja
za vstop v Republiko Slovenijo ali bivanje v njej, nezakonito
spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga
pri skrivanju, ali kdor skupino takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporom
do petih let in z denarno kaznijo.
(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna
oseba, ki z zlorabo uradnega položaja ali pravic omogoči
tujcu nezakonit vstop na ozemlje Republike Slovenije ali nezakonito bivanje na njem.
(5) Če storilec z dejanji iz tretjega ali četrtega odstavka
tega člena sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno
premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali
povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali podpira teroristično dejavnost ali taka dejanja stori kot član hudodelske
združbe, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z
denarno kaznijo.
(6) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi za
kazniva dejanja, storjena v tujini, če je država, v kateri so
bila storjena, enako kot Republika Slovenija sprejela skupno
mednarodnopravno obveznost preprečevati takšna kazniva
dejanja, ne glede na to, kje so storjena, ter je dejanja v svojem zakonu ustrezno enako določila kot kazniva dejanja. Če
je bilo kaznivo dejanje storjeno na območju Evropske unije,
se pri uporabi določb drugega, tretjega, četrtega in petega
odstavka tega člena ne štejejo kot tujci državljani njenih
članic.«.
48. člen
Prvi odstavek 339. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Kdor zavzame tuje zemljišče, ki je po predpisih
določeno za zavarovano zemljišče ali območje, za naravno
vrednoto ali za javno dobro, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do enega leta.«.
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49. člen
361. člen se črta.
50. člen
V 373. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Enako se kaznuje tudi kdor ščuva ali poziva k neposredni izvršitvi kaznivih dejanj iz tega člena.«.
51. člen
374. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Hudodelstva zoper civilno prebivalstvo
374. člen
(1) Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med
vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo, ali kdor pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali organizacije,
kot del velikega sistematičnega napada, ukaže ali stori proti
civilnemu prebivalstvu naslednja dejanja: napad na civilno
prebivalstvo, na naselja, posamezne civilne osebe ali osebe,
onesposobljene za boj, ki je imel za posledico smrt, hudo
telesno poškodbo ali hudo izpodkopavanje zdravja ljudi;
izrabo navzočnosti civilnih ali drugih zaščitenih oseb za odvrnitev vojaških operacij; napad brez izbire cilja, s katerim se
prizadene civilno prebivalstvo; poboje, mučenje, nečloveško
ravnanje, biološke, medicinske ali druge znanstvene poskuse, odvzem tkiva ali organov zaradi presaditve, povzročanje
velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja;
izseljevanje ali preseljevanje ali prisilno raznarodovanje ali
spravljanje prebivalstva v drugo vero; posiljevanje, prisiljevanje k prostituciji, prisilno nosečnost, prisilno sterilizacijo
in druge oblike spolnega nasilja, ki pomenijo hude kršitve
mednarodnega prava; zastraševalne ali teroristične ukrepe,
jemanje talcev, kolektivno kaznovanje, nezakonito odvažanje v koncentracijska taborišča in drugačno nezakonito
zapiranje, jemanje pravice do pravilnega in nepristranskega
sojenja; prisiljevanje k službi v sovražnikovih oboroženih
silah ali v njegovi obveščevalni službi ali upravi, vlačenje na
prisilno delo, izstradanje prebivalstva, zaplembo premoženja,
plenitev premoženja prebivalstva, nezakonito in samovoljno
uničevanje ali prilaščanje premoženja v velikem obsegu, ki
ni upravičeno z vojaškimi potrebami, nalaganje nezakonite in
nesorazmerno velike kontribucije in rekvizicije, zmanjševanje
vrednosti domačega denarja ali nezakonito izdajanje denarja,
se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo,
ali kdor pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali
organizacije, kot del velikega sistematičnega napada, ukaže: napad na objekte, ki so po mednarodnem pravu posebej
zavarovani in na objekte in naprave z nevarnim učinkom,
kot so jezovi, nasipi in jedrske elektrarne; napad brez izbire
cilja, s katerim se prizadenejo civilni objekti, ki so pod posebnim varstvom mednarodnega prava, nebranjeni kraji in
demilitarizirana območja; napad, namerno usmerjen zoper
osebje, objekte, material, enote in vozila, ki sodelujejo pri
zagotavljanju človekoljubne pomoči ali v mirovnih misijah
skladno z Ustanovno listino Združenih narodov, dokler so
ti, skladno z mednarodnim pravom, upravičeni do enakega
varstva kot civilne osebe ali civilni objekti; povzročiti dolgotrajno in veliko škodo za naravno okolje, kar lahko prizadene
zdravje ali obstanek prebivalstva, ali kdor izvrši kakšno izmed
navedenih dejanj.
(3) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med
vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo kot okupator
ukaže ali izvrši preselitev delov svojega civilnega prebivalstva na okupirano območje, se kaznuje z zaporom najmanj
petih let.«.
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52. člen
Naslov 375. člena se spremeni tako, da se glasi: »Hudodelstva zoper ranjence in bolnike«.
V besedilu člena, ki postane prvi odstavek, se za besedilom »ali oboroženim spopadom« doda besedilo »ali kdor pri
izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali organizacije,
kot del velikega sistematičnega napada,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo
ukaže ali stori napad, namerno usmerjen zoper poslopja,
zdravstvene enote ali osebje, ki uporabljajo razpoznavne
oznake iz Ženevskih konvencij skladno z mednarodnim
pravom.«.
53. člen
378. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Novačenje oseb, mlajših od osemnajst let
378. člen
Kdor med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo,
ali kdor pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali
organizacije kot del velikega sistematičnega napada, ukaže
ali stori novačenje oseb, ki še niso stare osemnajst let, v
državne ali druge oborožene sile in njihovo izrabljanje za aktivno sodelovanje pri sovražnostih, se kaznuje za zaporom
najmanj desetih let.«.
54. člen
Za 387. členom se doda nov 387.a člen, ki se glasi:
»Trgovina z ljudmi
387.a člen
(1) Kdor zaradi prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva ali trgovine z
organi, človeškimi tkivi ali krvjo drugo osebo kupi, prevzame,
nastani, prepelje, proda, izroči, oziroma z njo kako drugače
razpolaga ali pri teh ravnanjih posreduje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti
mladoletniku ali pa s silo, grožnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali
zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja, ali z namenom
prisiljevanja k nosečnosti ali umetni oploditvi, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor
stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena kot
član hudodelske združbe za izvrševanje takih dejanj ali če
je bila s tem dejanjem pridobljena velika premoženjska
korist.«.
55. člen
Za 388. členom se doda nov 388.a člen, ki se glasi:
»Financiranje terorističnih dejanj
388.a člen
(1) Kdor zagotovi ali zbere denar ali premoženje z namenom, da bo deloma ali v celoti uporabljeno za storitev
kaznivih dejanj iz 144., 330., 331., 352., 353., 354., 355.,
360., 388., 389. ali 390. člena tega zakonika ali kakšnega
drugega nasilnega dejanja, katerega cilj je rušenje ustavnega
reda Republike Slovenije, povzročiti hujše motnje v javnem
življenju ali gospodarstvu, povzročiti smrt ali hudo telesno
poškodbo oseb, ki aktivno ne sodelujejo v vojaškem spopadu
ali katerega namen je prestrašiti ljudi ali prisiliti državo ali
mednarodno organizacijo, da kaj stori ali opusti, se kaznuje
z zaporom od enega do desetih let.
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(2) Enako se kaznuje storilec dejanja iz prejšnjega odstavka tudi, če z namenom zagotovljena ali zbrana denar
ali premoženje nista bila dejansko uporabljena za storitev v
prejšnjem odstavku navedenih kaznivih dejanj.
(3) Če je bilo dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno v
hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom najmanj
treh let.
(4) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov se vzameta.«.
KONČNA DOLOČBA
56. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/89-3/55
Ljubljana, dne 30. marca 2004.
EPA 1042-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1663.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDDPO-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-1)
Razglašam Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDDPO-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 30. marca 2004.
Št. 001-22-45/04
Ljubljana, dne 7. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
(ZDDPO-1)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost
plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb.
2. člen
(pripadnost davka)
Davek od dohodkov pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: davek) po tem zakonu je prihodek državnega proračuna.
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II. ZAVEZANEC ZA DAVEK IN DAVČNA OBVEZNOST
3. člen
(zavezanec za davek)
(1) Zavezanec oziroma zavezanka za davek je pravna
oseba domačega in tujega prava (v nadaljnjem besedilu:
zavezanec).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, je zavezanec
tudi združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec po zakonu, ki ureja dohodnino.
(3) Republika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije niso zavezanci, če s tem zakonom ni
določeno drugače.
4. člen
(obseg davčne obveznosti)
(1) Rezident oziroma rezidentka Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: rezident) je zavezan za davek od vseh dohodkov,
ki imajo svoj vir v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija), in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir izven
Slovenije.
(2) Nerezident oziroma nerezidentka Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nerezident) je zavezan za davek od vseh
dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji v skladu z 8. členom
tega zakona, in sicer:
1. dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem aktivnosti v
poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji; in
2. drugih dohodkov.
5. člen
(rezident in nerezident)
(1) Zavezanec je rezident Slovenije, če izpolnjuje vsaj
enega izmed naslednjih pogojev:
1. ima sedež v Sloveniji,
2. ima kraj dejanskega upravljanja v Sloveniji.
(2) Zavezanec je nerezident Slovenije, če ne izpolnjuje
vsaj enega od pogojev iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(poslovna enota nerezidenta)
(1) Poslovna enota nerezidenta po tem zakonu je kraj
poslovanja, to je kraj, v katerem ali preko katerega nerezident
v celoti ali delno opravlja aktivnosti v Sloveniji.
(2) Za poslovno enoto nerezidenta se šteje zlasti:
1. pisarna, podružnica, tovarna, delavnica, rudnik,
kamnolom ali drug kraj, kjer se pridobivajo ali izkoriščajo
naravni viri;
2. gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali
nadzor ali svetovanje v zvezi z njimi, če aktivnosti trajajo dlje
kot šest mesecev.
(3) Za poslovno enoto nerezidenta se šteje tudi opravljanje storitev, vključno s svetovalnimi ali poslovodskimi
storitvami, če za isti ali povezan projekt opravljanje storitev
traja dlje kot 90 dni v kateremkoli obdobju zaporednih 12
mesecev.
(4) Kot poslovna enota nerezidenta se obravnava tudi
posrednik, ki deluje v imenu nerezidenta, v zvezi s katerimikoli aktivnostmi za nerezidenta, če:
1. ima in običajno uporablja pooblastilo za sklepanje pogodb v imenu nerezidenta, razen če so aktivnosti posrednika
omejene na tiste iz 7. člena tega zakona, zaradi česar se ta
kraj poslovanja ne bi štel za poslovno enoto nerezidenta; ali
2. nima pooblastila iz 1. točke tega odstavka, vendar
običajno vzdržuje zaloge proizvodov ali trgovskega blaga, iz
katerih redno dostavlja to blago v imenu nerezidenta.
(5) Kot poslovna enota nerezidenta se obravnava tudi
posrednik, ki v svojem imenu deluje za nerezidenta, v okviru
svoje redne dejavnosti kot borzni posrednik, posrednik s
splošnim pooblastilom ali katerikoli drug neodvisni posred-
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nik, kadar deluje v celoti ali pretežno v imenu nerezidenta in
se pogoji in okoliščine v poslovnih in finančnih razmerjih med
tem nerezidentom in tem posrednikom razlikujejo od tistih, ki
bi bili v razmerjih med nepovezanimi osebami.
(6) Gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve
ali nadzor ali svetovanje v zvezi z njimi, ki trajajo dlje kot šest
mesecev, se šteje za poslovno enoto nerezidenta od dneva
začetka aktivnosti, vključno s pripravljalnimi deli.
7. člen
(kraj poslovanja, ki ni poslovna enota)
Kraj poslovanja se ne šteje za poslovno enoto nerezidenta, če nerezident:
1. uporablja prostore le za skladiščenje, razstavljanje ali
dostavo dobrin ali blaga, ki mu pripadajo;
2. vzdržuje zaloge dobrin ali blaga, ki mu pripadajo, le
zaradi skladiščenja, razstavljanja ali dostave;
3. vzdržuje zaloge dobrin ali blaga, ki mu pripadajo, le
zaradi predelave s strani druge osebe;
4. vzdržuje kraj poslovanja le zaradi nakupa dobrin ali
blaga ali zbiranja informacij zase;
5. vzdržuje kraj poslovanja le zaradi opravljanja kakršnekoli druge aktivnosti pripravljalne ali pomožne narave
zase;
6. vzdržuje kraj poslovanja le za kakršnokoli kombinacijo aktivnosti, določenih v 1. do 5. točki tega člena, pod pogojem, da je splošna aktivnost kraja poslovanja, ki je posledica
te kombinacije, pripravljalne ali pomožne narave.
8. člen
(vir dohodkov)
(1) Dohodki po tem zakonu, ki imajo vir v Sloveniji, so:
1. dohodki od nepremičnin in pravic na nepremičninah,
če gre za nepremičnine, ki se nahajajo v Sloveniji, in dohodki
iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se opravlja na zemljiščih, ki se nahajajo v Sloveniji;
2. dohodki od izkoriščanja ali pravice do izkoriščanja
nahajališč rude, virov ter drugega naravnega bogastva, ki se
nahajajo v Sloveniji;
3. dohodki od vrednostnih papirjev, ki jih izdajo gospodarske družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, ki so
ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije, ter od deležev
v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji;
4. dohodki nerezidenta, doseženi v poslovni enoti tega
nerezidenta ali preko poslovne enote tega nerezidenta, ki se
nahaja v Sloveniji;
5. dividende, ki jih plača rezident Slovenije ali so mu
bile zaračunane;
6. obresti, ki jih izplača rezident Slovenije ali nerezident
preko svoje poslovne enote v Sloveniji ali so mu bile zaračunane;
7. dohodki od uporabe ali pravice uporabe avtorskih
pravic, patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic in dohodki od drugih podobnih plačil, ki jih
izplača rezident Slovenije ali nerezident preko svoje poslovne
enote v Sloveniji ali so mu bili zaračunani;
8. dohodki od odsvojitve nepremičnin iz 1. in premoženja iz 2. točke tega odstavka;
9. dohodki od odsvojitve premičnin, ki se nahajajo v
Sloveniji;
10. dohodki od odsvojitve vrednostnih papirjev in lastniških deležev iz 3. točke tega odstavka;
11. dohodki od odsvojitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja poslovne enote nerezidenta v Sloveniji, in
dohodek iz odsvojitve take poslovne enote;
12. dohodki od storitev nastopajočih izvajalcev ali športnikov v Sloveniji, ki pripadajo drugi osebi;
13. vsak drug dohodek, pridobljen v Sloveniji;
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14. vsak drug dohodek, ki ga je izplačal rezident ali
nerezident preko svoje poslovne enote, ali mu je bil zaračunan.
(2) Dohodek iz 8. točke prvega odstavka tega člena
je tudi dohodek od odsvojitve lastniških deležev in pravic iz
lastniških deležev v družbi, zadrugi ali drugi obliki organiziranja, katerih več kot polovico vrednosti izhaja posredno ali
neposredno iz nepremičnin in pravic na nepremičninah, ki se
nahajajo v Sloveniji.
(3) Če Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in
Banka Slovenije izplačujejo ali so jim bili zaračunani dohodki
iz prvega odstavka tega člena, se štejejo za rezidenta.
(4) Dohodki po tem zakonu, ki nimajo vira v Sloveniji, so
dohodki z virom izven Slovenije.
III. OPROSTITVE
9. člen
(oprostitev davka za zavezanca, ki je ustanovljen
za opravljanje nepridobitne dejavnosti)
(1) Zavezanec, kot zavod, društvo, ustanova, verska
skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ne plača davka po tem zakonu, če:
1. je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za
opravljanje nepridobitne dejavnosti, in
2. ima v vsem davčnem obdobju finančno in materialno poslovanje in akte v zvezi s tem, zlasti svoj temeljni akt,
usklajeno z določbami zakona, ki ureja njegovo ustanovitev
oziroma delovanje.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, plača zavezanec iz prvega odstavka tega člena davek po tem zakonu od
dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.
(3) Zavezanec izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega odstavka tega člena zlasti, če:
1. uporablja presežke prihodkov nad odhodki;
2. zmanjšuje ustanovitveno premoženje;
3. izplačuje plače;
4. nagrajuje člane uprave in izkazuje stroške poslovanja;
5. nalaga prosta sredstva;
6. ravna z ostankom premoženja pri prenehanju v skladu z določbami zakona, ki ureja njegovo ustanovitev oziroma
delovanje.
IV. PREDMET OBDAVČITVE IN DAVČNO OBDOBJE
10. člen
(predmet in obdobje obdavčitve)
(1) Z davkom so obdavčeni dohodki zavezanca, določeni s tem zakonom, v davčnem obdobju, ki je koledarsko
leto.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, davčni zavezanec lahko izbere, da bo njegovo davčno obdobje enako
njegovemu poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega
leta, pri čemer davčno obdobje ne sme presegati obdobja
12 mesecev.
(3) Davčni zavezanec iz drugega odstavka tega člena
mora o izbiri obvestiti davčni organ. Izbranega davčnega obdobja davčni zavezanec ne sme spreminjati sedem let.
V. DAVČNA OSNOVA
1. Splošne določbe
11. člen
(davčna osnova)
(1) Osnova za davek rezidenta in nerezidenta za aktivnost, ki jo opravlja v poslovni enoti ali preko poslovne enote
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v Sloveniji, je dobiček, ki se ugotovi v skladu z določbami
tega zakona.
(2) Dobiček je presežek prihodkov nad odhodki, ki so
določeni s tem zakonom.
(3) Če ta zakon ne določa drugače, se za ugotavljanje
dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu
poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu
poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in izid, na
podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi
standardi.
(4) Prihodki in odhodki se priznajo glede na čas nastanka.
(5) Osnova za davčni odtegljaj od dohodkov, navedenih
v 68. členu tega zakona, je vsak posamezen dohodek.
12. člen
(davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami)
(1) Pri ugotavljanju prihodkov zavezanca se upoštevajo
transferne cene s povezanimi osebami za sredstva, vključno
z neopredmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar prihodki
najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem cen takih ali
primerljivih sredstev ali storitev, ki se v primerljivih okoliščinah
dosežejo ali bi se dosegle na trgu med nepovezanimi osebami (v nadaljnjem besedilu: primerljive tržne cene).
(2) Pri ugotavljanju odhodkov zavezanca se upoštevajo
transferne cene s povezanimi osebami za sredstva, vključno
z neopredmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar odhodki
največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih
tržnih cen.
(3) Primerljive tržne cene iz prvega in drugega odstavka
tega člena se določijo z eno od naslednjih metod ali s kakršno koli kombinacijo naslednjih metod:
1. metodo primerljivih prostih cen;
2. metodo preprodajnih cen;
3. metodo dodatka na stroške;
4. metodo porazdelitve dobička;
5. metodo stopnje čistega dobička;
ali katerokoli drugo metodo.
(4) Za povezani osebi se štejeta zavezanec rezident in
pravna oseba ali oseba brez pravne osebnosti, ki ni rezident
(v nadaljnjem besedilu: tuja oseba), ki sta povezani tako, da
je rezident neposredno ali posredno udeležen v upravljanju,
nadzoru ali kapitalu tuje osebe, ali je tuja oseba neposredno
ali posredno udeležena v upravljanju, nadzoru ali kapitalu rezidenta, ali je ista oseba neposredno ali posredno udeležena
v upravljanju, nadzoru ali kapitalu rezidenta in tuje osebe ali
dveh rezidentov.
(5) Osebi po četrtem odstavku tega člena se štejeta za
povezani, če:
1. ima zavezanec rezident neposredno ali posredno v
lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v
kapitalu ali glasovalnih pravic v tuji osebi; ali
2. ima tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu ali
glasovalnih pravic v rezidentu; ali
3. ima ista pravna oseba hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali
deležev ali glasovalnih pravic v rezidentu in tuji osebi ali
dveh rezidentih; ali
4. imajo iste fizične osebe ali njihovi družinski člani
neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali
števila delnic ali deležev ali glasovalnih pravic ali so udeleženi v nadzoru ali upravljanju v rezidentu in tuji osebi ali
dveh rezidentih.
(6) Za družinske člane se po tem in po 13. členu tega
zakona štejejo zakonec oziroma oseba, s katero fizična
oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima
po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja,
enake pravne posledice kot zakonska zveza, brat ali sestra,
neposredni prednik ali posvojitelj ali neposredni potomec ali
posvojenec.
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(7) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu:
minister), pristojen za finance, podrobneje predpiše izvajanje
tega člena.
13. člen
(davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami
rezidenti)
(1) Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za posle med
zavezancema rezidentoma, ki sta povezani osebi, se davčna
osnova ne povečuje oziroma zmanjša, če je zmanjšanje oziroma povečanje davčne osnove pri enem zavezancu enako
povečanju oziroma zmanjšanju davčne osnove pri drugem
zavezancu glede na določen posel med njima in takšno
ugotavljanje prihodkov in odhodkov ne povzroči znižanja
celotnega davčnega učinka.
(2) Za povezani osebi po prvem odstavku tega člena
se štejeta rezidenta, če sta neposredno ali posredno povezana v kapitalu, upravljanju ali nadzoru in eden vpliva ali ima
možnost vplivati na sprejemanje odločitev drugega, ali če
med rezidentom in drugo osebo obstajajo druga razmerja, ki
se razlikujejo od razmerij med nepovezanimi osebami, zlasti
razmerje z osebo, ki ima ugodnejši davčni položaj, in bi se
posli opravili pod drugačnimi pogoji, če ugodnejšega davčnega položaja ne bi bilo.
(3) Za povezani osebi iz drugega odstavka tega člena
se štejeta zlasti osebi, ki sta povezani v kapitalu, upravljanju
ali nadzoru tako, da ima ena oseba neposredno ali posredno
v lasti najmanj 25% deležev ali delnic ali glasovalnih pravic v
drugi osebi ali sta poslovno povezani ali če sodelujejo v nadzornih telesih ali upravljanju iste osebe ali njihovi družinski
člani.
(4) Za osebo iz drugega odstavka tega člena, ki ima
ugodnejši davčni položaj, se zlasti šteje:
1. oseba, ki je oproščena plačevanja davka po tem
zakonu;
2. oseba, ki plačuje davek po stopnji, nižji od stopnje iz
53. člena tega zakona (25%);
3. oseba, ki izkazuje davčno izgubo.
14. člen
(podatki v zvezi s povezanimi osebami po 12. in 13. členu
tega zakona)
(1) Zavezanec zagotavlja in hrani podatke o povezanih
osebah, poslovanju s temi osebami, vrsti uporabljenih metod za določanje primerljivih tržnih cen in razlogih za izbiro
uporabljenih metod v obsegu, obliki in v roku v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) Predlaganje podatkov iz prvega odstavka tega člena
davčnemu organu ter njihovo dajanje na razpolago v času
nadzora določa zakon, ki ureja davčni postopek.
15. člen
(obresti med povezanimi osebami)
(1) Pri ugotavljanju prihodkov se upoštevajo obračunane obresti na dana posojila od povezanih oseb, vendar najmanj do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila
znane priznane obrestne mere.
(2) Pri ugotavljanju odhodkov se upoštevajo obračunane obresti na prejeta posojila od povezanih oseb, vendar največ do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila
znane priznane obrestne mere.
(3) Priznano obrestno mero iz prvega in drugega odstavka tega člena določi in objavi minister, pristojen za finance, pred začetkom davčnega obdobja, za katerega se bo
uporabljala, pri tem pa upošteva, da gre za obrestno mero, ki
se v primerljivih okoliščinah doseže ali bi se dosegla na trgu
med nepovezanimi osebami.
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16. člen
(rezervacije)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju
prihodkov in odhodkov se oblikovanje rezervacij ne upošteva,
razen če s tem zakonom ni določeno drugače.
(2) Odprava in poraba rezervacij se upošteva na način,
da se prihodki izvzemajo in odhodki priznavajo tako, da v
davčno osnovo niso ponovno vključeni prihodki in odhodki,
ki so predhodno povečevali davčno osnovo, razen če s tem
zakonom ni določeno drugače.
(3) Kot oblikovanje oziroma odprava in poraba rezervacij po prvem in drugem odstavku tega člena se obravnava
tudi njihov popravek na sedanjo vrednost izdatkov na koncu
obračunskega obdobja.
(4) Rezervacije, oblikovanje katerih se po tem zakonu
prizna kot odhodek in se lahko odpravljajo kot nepotrebne v
več letih, se pri določanju davčne osnove vštevajo v davčno
osnovo kot prihodek v celoti v prvem letu odprave, in sicer
največ do višine predhodno priznanega odhodka za njihovo
oblikovanje.
17. člen
(prevrednotenje)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove se odhodki prevrednotenja, ki je posledica spremembe kupne moči domače valute, ki se po slovenskih računovodskih standardih opravi na
koncu poslovnega leta pri kapitalu, ne priznajo.
(2) Odhodki zaradi prevrednotenja, ki ni prevrednotenje iz prvega odstavka tega člena, razen odhodkov, nastalih
zaradi prevrednotenja dolgov, terjatev, finančnih naložb in
denarnih terjatev, kateri se po slovenskih računovodskih
standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega
tečaja, in odhodki zaradi uporabe kapitalske metode vrednotenja finančnih naložb, se ne priznajo. Odprava oslabitev
se upošteva na način, da se prihodki izvzemajo, tako da v
davčno osnovo niso vključeni, zato da se obdavčijo, če se
predhodna oslabitev ni upoštevala.
(3) Odhodki zaradi prevrednotenja, ki se po drugem
odstavku tega člena ne priznajo, se priznajo ob prodaji ali
drugačni odtujitvi sredstev in ob poravnavi ali drugačni odtujitvi dolgov.
2. Prihodki
18. člen
(izvzem prihodkov od udeležbe na dobičku)
(1) Pri določanju davčne osnove zavezanca, ki prejme
dividende oziroma druge deleže iz dobička (v nadaljnjem
besedilu: prejemnik), se te dividende oziroma drugi deleži
iz dobička (v nadaljnjem besedilu: dividende) izvzemajo iz
davčne osnove, če:
1. je prejemnik udeležen v kapitalu oziroma pri upravljanju osebe, ki deli dobiček za dividende (v nadaljnjem besedilu: izplačevalec) tako, da je imetnik poslovnega deleža,
delnic ali glasovalnih pravic v višini najmanj 25%, in
2. znaša čas trajanja udeležbe v kapitalu oziroma pri
upravljanju izplačevalca v skladu s 1. točko tega odstavka
najmanj 24 mesecev, in
3. je izplačevalec zavezanec za davek, ter ni rezident
države, v primeru poslovne enote pa se ta ne nahaja v državi,
z ugodnejšim davčnim okoljem, ki je za namene tega člena
država, v kateri je splošna, povprečna, nominalna stopnja
obdavčitve dobička družb nižja od 12,5%.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se za prejemnika nerezidenta uporabljajo, če je njegova udeležba v kapitalu
oziroma upravljanju osebe, ki deli dobiček, povezana z aktivnostmi, ki jih nerezident opravlja v poslovni enoti v Sloveniji
oziroma preko poslovne enote v Sloveniji.
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(3) Prejemnik, ki še ne izpolnjuje pogoja iz 2. točke prvega odstavka tega člena, izpolnjuje pa druge pogoje iz prvega
ali drugega odstavka tega člena, lahko izvzame dividende iz
davčne osnove po prvem ali drugem odstavku tega člena pod
pogojem, da izroči pristojnemu davčnemu organu ustrezno
bančno garancijo za znesek davka, ki bi ga moral plačati,
če jih ne bi izvzel. Davčni organ lahko unovči garancijo, če
se pogoj iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne izpolni.
Garancija poteče z dnem, ko se pogoj iz 2. točke prvega odstavka tega člena izpolni.
(4) Šteje se, da je pogoj iz 3. točke prvega odstavka
tega člena izpolnjen, če je izplačevalec:
1. oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja
skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in
odvisne družbe iz različnih držav članic Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU), in jih določi minister, pristojen za
finance; in
2. je za davčne namene rezident v državi članici EU
v skladu s pravom te države in se v skladu z mednarodno
pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka,
sklenjene z državo nečlanico EU, ne šteje kot rezident izven
EU; in
3. je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi
se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične
družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih
določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne
šteje družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire
obdavčitve.
(5) Pri določanju davčne osnove po prvem oziroma
drugem odstavku tega člena se odhodki, ki se nanašajo na
udeležbo, ne priznajo.
(6) Za ustrezno bančno garancijo se šteje bančna garancija banke s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU,
s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv
pristojnega davčnega organa ter brez ugovorov, davčnemu
organu izplačala znesek davka iz tretjega odstavka tega
člena, z rokom veljavnosti do dneva izpolnitve pogoja glede
časa trajanja udeležbe v skladu z 2. točko prvega odstavka
tega člena.
(7) Način izvajanja tega člena ureja zakon, ki ureja
davčni postopek.
19. člen
(izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti)
Pri določanju davčne osnove zavezanca iz 9. člena tega
zakona se prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna,
ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzemajo iz
davčne osnove.
3. Odhodki
20. člen
(splošno)
(1) Za ugotavljanje dobička se priznajo odhodki, potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu.
(2) Odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, so
odhodki, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da:
1. niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in
niso posledica opravljanja dejavnosti,
2. imajo značaj privatnosti,
3. niso skladni z običajno poslovno prakso.
(3) Odhodki niso skladni z običajno poslovno prakso, če
niso običajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti glede na
pretekle in druge izkušnje in primerjavo z drugimi dejavnostmi ter dejstvi in okoliščinami, razen odhodkov, nastalih zaradi
izrednih in nepogostih dogodkov, kot so naravne nesreče ali
zaradi drugih izrednih in nepogostih dogodkov.
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21. člen
(nepriznani odhodki)
(1) Kot odhodki se ne priznajo:
1. naložbe, zlasti za pridobitev in izboljšanje zemljišča,
pridobitev, izboljšanje, obnovo in rekonstrukcijo osnovnih
sredstev, ki povečujejo nabavno vrednost osnovnih sredstev
oziroma zmanjšujejo popravek vrednosti osnovnih sredstev,
materialne pravice, delnice in deleže gospodarskih družb ter
druge finančne naložbe in druga sredstva;
2. delitev dobička, zlasti za dividende in druge dohodke,
ki so po določbah tega zakona podobni dividendam, rezerve
iz dobička, nagrade upravi in članom nadzornega sveta zavezanca, ki imajo naravo udeležbe v dobičku;
3. odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let;
4. rezervacije za kritje možnih izgub;
5. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, primeroma za zabavo, oddih, šport in rekreacijo, vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost;
6. stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev;
7. kazni, ki jih izreče pristojni organ;
8. davki, in sicer:
a) davek, ki se pobira po tem zakonu;
b) davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil kot odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek
na dodano vrednost;
c) davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba;
9. obresti;
a) od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev;
b) od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež ali prebivališče v državah z ugodnejšim davčnim okoljem, ki so za
namene te podtočke države, razen držav članic EU, v katerih
je splošna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od
12,5%;
10. podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi,
dane fizičnim ali pravnim osebam zato, da nastane oziroma
ne nastane določen dogodek, ki drugače ne bi, primeroma,
da se hitreje ali ugodneje opravi ali se opusti določeno dejanje;
11. donacije.
(2) Stroški iz 5. točke prvega odstavka tega člena so:
1. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov
in povezanih oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje teh
oseb;
2. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje drugih
oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje teh oseb;
3. stroški ugodnosti, ki jih delavcem zagotavlja delodajalec (bonitete).
(3) Stroški iz 3. točke drugega odstavka tega člena so
zlasti stroški:
1. premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in drugih zavarovalnih premij;
2. danih, subvencioniranih ali s popustom prodanih proizvodov oziroma storitev;
3. počitniških nastanitev in drugih nastanitev, ki niso
povezane z delom;
4. članarin poklicnim združenjem, razen če so potrebne
za poslovanje in če so plačane za članstvo v združenjih, v
katerih delodajalec ne more biti član;
5. članarin in drugi stroški povezani z zabavo, oddihom,
športom in rekreacijo in drugi stroški privatne rabe;
6. drugih ugodnosti, kot so zagotovitev parkirnega mesta, službene obleke, razen uniform.
(4) Stroški iz drugega odstavka tega člena se ne priznajo, če gre za brezplačno uporabo. Stroški iz 2. in 3. točke
drugega odstavka tega člena se priznajo, če se te storitve
oziroma ugodnosti plačujejo, vendar največ do višine takšnega plačila oziroma povračila. Stroški sredstev v lasti ali na-
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jemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje, nastali
v času uporabe teh sredstev za privatno rabo, se ne priznajo
sorazmerno takšni rabi.
22. člen
(delno priznani odhodki)
Kot odhodki se priznajo v višini 50%:
1. stroški reprezentance,
2. stroški nadzornega sveta.
23. člen
(odpis terjatev)
Odpis terjatve se prizna kot odhodek, ko je odpis terjatve evidentiran v poslovnih knjigah, če:
1. je bil znesek terjatve že vključen v prihodke, in
2. so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila dolga.
24. člen
(odhodki zalog)
(1) Porabljene oziroma prodane zaloge se priznajo kot
odhodek v obračunanem znesku, vendar največ do zneska,
ki se ugotovi v skladu z izbrano metodo vrednotenja zalog.
(2) Zavezanec ne sme spreminjati izbrane metode vrednotenja zalog najmanj pet let.
25. člen
(obresti od presežka posojil)
(1) Kot odhodek se ne priznajo obresti od posojil, razen
pri posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so prejeta
od delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem
obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% delnic
ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, če
kadarkoli v davčnem obdobju ta posojila presegajo štirikratnik
zneska deleža tega delničarja oziroma družbenika v kapitalu
zavezanca (v nadaljnjem besedilu: presežek posojil), ugotovljene glede na znesek in obdobje trajanja presežka posojil v
davčnem obdobju.
(2) Za posojila delničarja oziroma družbenika po prvem
odstavku tega člena se štejejo tudi posojila tretjih oseb, za
katera jamči ta delničar oziroma družbenik, in posojila banke, če so dana v zvezi z depozitom tega delničarja oziroma
družbenika v tej banki.
(3) Znesek deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila se določi za davčno obdobje kot
povprečje na podlagi stanja vplačanega kapitala, prenesenega čistega dobička in rezerv na zadnji dan vsakega meseca
v davčnem obdobju.
26. člen
(amortizacija)
(1) Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev se kot odhodek prizna v obračunanem znesku, vendar največ do zneska, obračunanega z uporabo metode enakomernega časovnega
amortiziranja ter najvišje letne amortizacijske stopnje, ki je
določena s tem zakonom.
(2) Amortizacija se obračunava posamično.
(3) Sredstva, ki se amortizirajo, ter pričetek obračunavanja amortizacije določajo predpisi in računovodski
standardi.
(4) Najvišja letna amortizacijska stopnja po določbah
prvega odstavka tega člena znaša za:
1. gradbene objekte 5%,
2. opremo, vozila, razen za osebne avtomobile, in mehanizacijo 25%,
3. osebne avtomobile 12,5%
4. računalnike in računalniško opremo 50%,
5. večletne nasade 10%,
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6. osnovno čredo 20%,
7. druga vlaganja 10%,
8. dobro ime 10%.
(5) Ne glede na določbe prvega do četrtega odstavka
tega člena se pri opredmetenem osnovnem sredstvu, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega
posamična nabavna vrednost ne presega tolarske vrednosti
500 EUR, kot odhodek ob prenosu v uporabo prizna odpis
celotne nabavne vrednosti.
(6) Amortizacija dokončno amortiziranega sredstva se
ne prizna kot odhodek, tudi če se takšno sredstvo še naprej
uporablja za opravljanje dejavnosti.
(7) Če zavezanec pridobi staro oziroma rabljeno opredmeteno osnovno sredstvo od povezane osebe, ki ni rezident,
se šteje, da je pridobljeno osnovno sredstvo že dokončno
amortizirano.
(8) Amortizacija opredmetenega osnovnega sredstva, ki
ga zavezanec pridobi od osebe, ki ni rezident in se ne šteje
za povezano osebo po tem zakonu, se prizna kot odhodek
v znesku po prvem odstavku tega člena, če zavezanec dokaže, da opredmeteno osnovno sredstvo še ni dokončno
amortizirano.
27. člen
(rezervacije pri bankah in zavarovalnicah)
(1) Posebne rezervacije, ki jih mora oblikovati banka
glede posebnih tveganj, se priznajo banki kot odhodek v
obračunanih zneskih, vendar največ do višine, ki jo določa
zakon, ki ureja bančništvo.
(2) Zavarovalno tehnične rezervacije, ki jih mora zavarovalnica obvezno oblikovati v skladu z zakonom, ki ureja
zavarovalništvo, se pri zavarovalnici priznajo kot odhodek
v obračunanih zneskih, vendar največ do višine ali zgornje
meje v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo.
28. člen
(plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo)
(1) Plače ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela
zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z
dela delavcev se priznajo kot odhodek v obračunanem znesku v skladu s kolektivnimi pogodbami na ravni države.
(2) Plače ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela
zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z
dela poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi se priznajo kot odhodek v
obračunanem znesku v skladu z zakonom oziroma s pogodbo o zaposlitvi s poslovodnimi osebami.
(3) Nagrade vajencem se priznajo kot odhodek v obračunanem znesku v skladu z zakonom.
(4) Regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračila stroškov v
zvezi z delom, to so stroški prehrane med delom, prevoza na
delo in z dela, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje ter povračila stroškov na službenem potovanju, to so:
1. dnevnica,
2. povračilo stroškov prevoza, vključno s povračilom
stroškov za uporabo delojemalčevega osebnega vozila za
službene namene (kilometrina),
3. povračilo stroškov za prenočišče,
se kot odhodek priznajo do višine, ki jo določi Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.
4. Izguba
29. člen
(izguba in pokrivanje izgube)
(1) Izguba po tem zakonu je presežek odhodkov nad
prihodki, ki so določeni s tem zakonom.
(2) Izgubo v davčnem obdobju lahko zavezanec pokriva
z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih petih davčnih
obdobjih, če zakon ne določa drugače.

Stran

4700 /

Št.

40 / 20. 4. 2004

(3) Pri zmanjšanju davčne osnove na račun izgub iz
preteklih davčnih obdobij, se davčna osnova najprej zmanjša
za izgubo starejšega datuma.
(4) Zmanjšanje davčne osnove zaradi izgub iz preteklih
davčnih obdobij je dovoljeno največ do višine davčne osnove
davčnega obdobja.
(5) Če se v davčnem obdobju neposredno ali posredno
lastništvo delniškega kapitala oziroma kapitalskih deležev ali
glasovalnih pravic zavezanca spremeni za več kot 25% glede
na njihovo vrednost ali število na začetku davčnega obdobja
ali na koncu preteklega davčnega obdobja, drugi odstavek
tega člena ne velja za izgube, ki so nastale v tem in v preteklih davčnih obdobjih.
VI. OBDAVČITEV PRI PRENOSU DEJAVNOSTI,
ZAMENJAVAH KAPITALSKIH DELEŽEV, ZDRUŽITVAH
IN DELITVAH
1. Obdavčitev pri prenosu dejavnosti
30. člen
(prenos dejavnosti)
Za prenos dejavnosti po tem členu se šteje transakcija,
s katero družba (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba),
ne da bi prenehala, prenese eno ali več dejavnosti na drugo že ustanovljeno družbo (v nadaljnjem besedilu: družba
prejemnica), v zamenjavo za izdajo ali prenos vrednostnih
papirjev, ki predstavljajo deleže v kapitalu družbe prejemnice,
prenosni družbi. Za dejavnost po tem členu se štejejo vsa
sredstva in obveznosti, ki se pripišejo delu družbe, ki z organizacijskega vidika predstavlja posebno poslovanje.
31. člen
(pravice)
Pri prenosu dejavnosti je:
1. prenosna družba oproščena davka v zvezi z dobički
in izgubami, ki nastanejo pri prenosu sredstev in obveznosti,
ki pripadajo prenešeni dejavnosti ali dejavnostim,
2. družba prejemnica upravičena do:
a) prenosa rezerv in rezervacij, ki jih je oblikovala prenosna družba in se pripišejo prenešeni dejavnosti ali dejavnostim, z upoštevanjem davčnih oprostitev in pogojev, ki bi
veljali za prenosno družbo, če prenos ne bi bil izvršen;
b) prenosa izgub, ki se pripišejo prenešeni dejavnosti ali
dejavnostim, pod pogoji, ki bi veljali za prenosno družbo, če
prenos ne bi bil izvršen.
32. člen
(pogoji)
(1) Prenosna družba in družba prejemnica imata pravice iz 31. člena tega zakona, če sta rezidenta Slovenije in/ali
rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, in sicer:
1. če sta prenosna družba in družba prejemnica rezidenta Slovenije, za prenos dejavnosti v Sloveniji ali v državi
članici EU, ki ni Slovenija;
2. če je prenosna družba rezident države članice EU,
ki ni Slovenija, in je družba prejemnica rezident Slovenije,
za prenos dejavnosti, ki se nahaja(jo) v Sloveniji, če po prenosu prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve in
izgube ne pripadajo poslovni enoti družbe prejemnice izven
Slovenije;
3. če je družba prejemnica rezident države članice EU,
ki ni Slovenija, in je prenosna družba rezident Slovenije ali države članice EU, ki ni Slovenija, pod pogojem, da po prenosu
prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve in izgube pripadajo poslovni enoti družbe prejemnice v Sloveniji.
(2) Za rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, se
šteje družba:
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1. ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen
sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose
sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih
držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance;
2. ki je za namene obdavčitve rezident države članice
EU v skladu s pravom te države in se ne šteje kot rezident
izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju
dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjenega z državo
nečlanico; in
3. ki je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih
deležev družb iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance. Za zavezanca se ne šteje družba,
ki je davka oproščena ali ima možnost izbire.
33. člen
(vrednotenje in prevzem pravic in obveznosti)
(1) Prenosna družba iz 31. člena tega zakona ovrednoti
prejete vrednostne papirje družbe prejemnice po tržni ceni
na dan prenosa.
(2) Družba prejemnica iz 31. člena tega zakona ovrednoti prevzeta sredstva in obveznosti po knjigovodski vrednosti, ki jo imajo pri prenosni družbi ob prenosu, amortizira
prenešena sredstva tako, kot bi se amortizirala pri prenosni
družbi, če prenos ne bi bil izvršen in prevzame pravice in obveznosti prenosne družbe v zvezi s prenešenimi rezervami
in rezervacijami.
34. člen
(posebna ureditev v primeru poslovne enote)
Če je prenosna družba rezident Slovenije in je družba
prejemnica rezident države članice EU, ki ni Slovenija, se
za prenos ene ali več dejavnosti, ki predstavljajo eno ali
več poslovnih enot, ki se nahajajo v državi članici EU, ki
ni Slovenija, 31. člen tega zakona ter 33. člen tega zakona
ne uporabljata, prenosna družba pa ima pravico do odbitka
davka, ki je posledica prenosa, ki bi ga ta država članica EU
zaračunala kot posledico tega prenosa, če ne bi bila uveljavljena ureditev enotnega sistema obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih
deležev družb iz različnih držav članic EU.
35. člen
(dovoljenje)
(1) Prenosni družbi in družbi prejemnici se upravičenja
od 30. do 35. člena tega zakona priznajo na podlagi dovoljenja davčnega organa, če so izpolnjeni pogoji po teh členih in
če prenosna družba obdrži prejete vrednostne papirje družbe prejemnice za obdobje najmanj 36 mesecev po prenosu
dejavnosti.
(2) Če prenosna družba odsvoji prejete vrednostne
papirje pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena,
se šteje, da pogoj trajanja udeležbe ni izpolnjen, razen če
prenosna družba in družba prejemnica dokažeta, da glavni
namen ali eden glavnih namenov prenosa dejavnosti ni izogibanje davčnim obveznostim.
2. Obdavčitev pri zamenjavi kapitalskih deležev
36. člen
(zamenjava kapitalskih deležev)
(1) Za zamenjavo kapitalskih deležev se šteje transakcija, s katero pridobi družba (v nadaljnjem besedilu: družba
prevzemnica) vrednostne papirje druge družbe (v nadaljnjem
besedilu: prevzeta družba) v zamenjavo za izdajo ali prenos
lastnih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: novi
vrednostni papirji) družbenikom prevzete družbe, v zamenjavo za vrednostne papirje, ki jih imajo ti družbeniki v prevzeti
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družbi (v nadaljnjem besedilu: prvotni vrednostni papirji), pod
pogojem, da ima po zamenjavi kapitalskih deležev družba
prevzemnica najmanj večino glasovalnih pravic v prevzeti
družbi ali najmanj 25% vrednosti kapitala prevzete družbe.
Prevzem, ki ga opravi prevzemna družba preko priznane
borze, se šteje kot en posel, če je izvršen v obdobju šest
mesecev. Priznana borza je borza, katere organizator je polnopravni član svetovnega združenja borz (World Federation
of Exchanges – WFE oziroma Federation Internationale des
Bourses de valeurs – FIBV)
(2) Poleg izdaje ali prenosa vrednostnih papirjev po
prvem odstavku tega člena lahko družba prevzemnica družbenikom prevzete družbe opravi plačilo v denarju do 10%
nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti ni, računovodske vrednosti vrednostnih papirjev. Plačilo v denarju se lahko
v celoti ali delno opravi manjšinskim družbenikom prevzete
družbe, namesto izdaje ali prenosa vrednostnih papirjev, toda
največ v višini 5% nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti ni, računovodske vrednosti vrednostnih papirjev.
37. člen
(upravičenja)
(1) Pri zamenjavi kapitalskih deležev je družbenik prevzete družbe v zvezi z zamenjavo kapitalskih deležev po 36.
do 40. členu tega zakona oproščen davka v zvezi z dobičkom
ali izgubo, doseženo z odsvojitvijo prvotnih vrednostnih papirjev, razen če prejme plačilo v denarju.
(2) Če prejme plačilo v denarju, je družbenik zavezan
za davek glede na plačilo v denarju, pri čemer se doseženi
dobiček ali izguba v sorazmernem delu pripiše gotovinskemu
plačilu in tržni vrednosti novih vrednostnih papirjev.
38. člen
(pogoji)
(1) Družbenik ima pravico iz 37. člena tega zakona:
1. če sta družba prevzemnica in prevzeta družba rezidenta Slovenije in/ali rezidenta države članice EU, ki ni
Slovenija; in
2. če je družbenik rezident Slovenije ali ni rezident
Slovenije in je imetnik prvotnih in novih vrednostnih papirjev
preko poslovne enote, ki jo ima v Sloveniji.
(2) Za rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, se
šteje družba:
1. ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen
sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose
sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih
držav članic EU, razen oseb, ustanovljenih v skladu s pravom
Slovenije, in jih določi minister, pristojen za finance;
2. ki je za davčne namene rezident države članice EU v
skladu s pravom te države članice in se ne šteje za rezidenta izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju
dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjenega z državo
nečlanico; in
3. ki je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih
deležev družb iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance. Za zavezanca se ne šteje družba,
ki je davka oproščena ali ima možnost izbire.
39. člen
(vrednotenje)
(1) Družbenik iz 38. člena tega zakona ovrednoti nove
vrednostne papirje po knjigovodski vrednosti, ki so jo imeli
prvotni vrednostni papirji pri njem v času zamenjave.
(2) Družba prevzemnica ovrednoti prejete vrednostne
papirje v prevzeti družbi po njihovi tržni vrednosti na dan
zamenjave.
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40. člen
(dovoljenje)
Družbeniku, ki zamenja vrednostne papirje, se upravičenje po 36. do 40. členu tega zakona prizna na podlagi
dovoljenja, ki ga izda davčni organ, če so izpolnjeni pogoji
po 36. do 40. členu tega zakona.
3. Obdavčitev pri združitvah in delitvah
41. člen
(združitve in delitve)
(1) Za združitev se šteje transakcija, s katero:
1. ena ali več družb (v nadaljnjem besedilu: prenosna
družba), pri prenehanju brez postopka likvidacije, prenese
vsa svoja sredstva in obveznosti na drugo obstoječo družbo
(v nadaljnjem besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo za
izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital
družbe prejemnice, svojim družbenikom,
2. dve ali več družb (v nadaljnjem besedilu: prenosna
družba), pri prenehanju brez postopka likvidacije, prenesejo
vsa svoja sredstva in obveznosti na družbo, ki jo ustanovijo
(v nadaljnjem besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo za
izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital
družbe prejemnice, svojim družbenikom.
(2) Za delitev se šteje transakcija, s katero:
1. družba (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba),
pri prenehanju brez postopka likvidacije, prenese vsa svoja
sredstva in obveznosti na dve ali več obstoječih ali novoustanovljenih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe prejemnice),
v zamenjavo za izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki
predstavljajo kapital družb prejemnic, svojim družbenikom,
v sorazmernem deležu;
2. družba (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba)
prenese eno ali več dejavnosti na družbo, ki jo ustanovi (v
nadaljnjem besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo za
izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital
družbe prejemnice, ki jih pridobi prenosna družba sama ali
njeni družbeniki. Kot dejavnost se šteje celota sredstev in
obveznosti, ki se pripišejo delu družbe, ki z organizacijskega
vidika predstavlja posebno poslovanje.
(3) Pri združitvi ali delitvi iz prvega ali drugega odstavka
tega člena lahko družba prejemnica poleg izdaje ali prenosa
vrednostnih papirjev, opravi plačilo v denarju do višine 10%
nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti ni, računovodske vrednosti vrednostnih papirjev. Plačilo v denarju se lahko
v celoti ali delno opravi manjšinskim družbenikom prenosne
družbe namesto izdaje ali prenosa vrednostnih papirjev, toda
največ 5% nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti ni,
računovodske vrednosti vrednostnih papirjev.
42. člen
(upravičenja)
Pri združitvah in delitvah je:
1. prenosna družba oproščena davka v zvezi z dobički
in izgubami, ki nastanejo pri prenosu sredstev in obveznosti;
2. družba prejemnica upravičena:
a) do prenosa rezerv in rezervacij, ki jih je oblikovala
prenosna družba, ob upoštevanju davčnih oprostitev in
pogojev, ki bi veljali za prenosno družbo, če prenos ne bil
izvršen;
b) do prenosa izgub prenosne družbe pod enakimi
pogoji, ki bi veljali za prenosno družbo, če prenos ne bi bil
izvršen;
c) do oprostitve davka v zvezi z dobički ali izgubami,
ki jih doseže ob prenehanju udeležbe v kapitalu prenosne
družbe, če ima udeležbo v kapitalu prenosne družbe.
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43. člen
(pogoji)
(1) Prenosna družba in družba prejemnica imata pravice iz 42. člena tega zakona, če sta rezidenta Slovenije in/ali
rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, in sicer:
1. če sta prenosna družba in družba prejemnica rezidenta Slovenije, ne glede na to, ali se dejavnost prenosne
družbe opravlja v Sloveniji ali v državi članici EU, ki ni Slovenija;
2. če je prenosna družba rezident države članice EU, ki
ni Slovenija in je družba prejemnica rezident Slovenije, pod
pogojem, da po združitvi ali delitvi prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve in izgube ne pripadajo poslovni
enoti družbe prejemnice izven Slovenije;
3. če je družba prejemnica rezident države članice EU,
ki ni Slovenija in je prenosna družba rezident Slovenije ali
druge države članice EU, ki ni Slovenija, pod pogojem, da
po združitvi ali delitvi prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve in izgube pripadajo poslovni enoti družbe
prejemnice v Sloveniji.
(2) Za rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, se
šteje družba:
1. ki ima eno od oblik, za katere se uporablja enoten
sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose
sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih
držav članic EU, razen oseb, ustanovljenih v skladu s pravom
Slovenije, in jih določi minister, pristojen za finance;
2. ki je za davčne namene rezident države članice EU v
skladu s pravom te države članice in se ne šteje za rezidenta izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju
dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjenega z državo
nečlanico; in
3. ki je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja enoten sistem obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih
deležev družb iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance. Za zavezanca se ne šteje družba,
ki je davka oproščena ali ima možnost izbire.
44. člen
(vrednotenje in prevzem pravic in obveznosti)
Družba prejemnica:
1. ovrednoti prenešena sredstva in obveznosti po njihovi knjigovodski vrednosti pri prenosni družbi ob združitvi
ali delitvi;
2. amortizira prenešena poslovna sredstva tako, kot bi
se amortizirala pri prenosni družbi;
3. prevzame pravice in obveznosti prenosne družbe v
zvezi s prenešenimi rezervacijami in rezervami.
45. člen
(posebne določbe)
(1) Če je prenosna družba rezident Slovenije in je družba prejemnica rezident države članice EU, ki ni Slovenija in
združitev ali delitev vključuje prenos dejavnosti, ki predstavlja
poslovno enoto v državi članici EU, ki ni Slovenija, se ne uporablja 1. točka 42. člena, 1. in 2. točka 44. člena in 46. člen
tega zakona, prenosna družba pa je upravičena do odbitka
davka, ki izvira iz združitve ali delitve, ki bi ga država članica
EU zaračunala zaradi združitve ali delitve, če ne bi bila uveljavljena ureditev enotnega sistema obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih
deležev družb iz različnih držav članic EU.
(2) Družbenik prenosne družbe iz 1. točke 42. člena
tega zakona, ki pri združitvi ali delitvi zamenja vrednostne
papirje v prenosni družbi za vrednostne papirje v družbi
prejemnici, ni zavezanec za davek v zvezi z dobičkom ali izgubo, ki nastane ob odsvojitvi vrednostnih papirjev prenosne
družbe, razen če prejme plačilo v denarju, in sicer:
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1. če je družbenik rezident Slovenije; ali
2. če družbenik ni rezident Slovenije in je imetnik vrednostnih papirjev v prenosni družbi in družbi prejemnici preko
poslovne enote, ki jo ima v Sloveniji.
(3) Če prejme plačilo v denarju, je družbenik iz drugega
odstavka tega člena zavezan za davek glede na plačilo v
denarju, pri čemer se dobiček ali izguba, ki nastane v zvezi z
vrednostnimi papirji prenosne družbe, v sorazmernem delu
pripiše gotovinskemu plačilu in tržni vrednosti vrednostnih
papirjev družbe prejemnice. Družbenik ovrednoti prejete
vrednostne papirje družbe prejemnice po knjigovodski vrednosti vrednostnih papirjev prenosne družbe v času združitve
ali delitve.
46. člen
(uporaba določb 41. do 47. člena tega zakona)
Določbe 41. do 47. člena tega zakona, ki se uporabljajo
za prenosno družbo ali družbo prejemnico, se smiselno uporabljajo tudi za dve ali več prenosnih družb oziroma dve ali
več družb prejemnic.
47. člen
(dovoljenje)
Prenosni družbi, družbi prejemnici in družbeniku prenosne družbe se upravičenja po 41. do 47. členu tega zakona priznajo na podlagi dovoljenja, ki ga izda davčni organ,
če so izpolnjeni pogoji po 41. do 47. členu tega zakona.
4. Skupna določba
48. člen
(uporaba določb 30. do 47. člena tega zakona)
Za obdavčitev pri prenosu dejavnosti, obdavčitev pri
zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitev pri združitvah in
delitvah po 30. do 47. členu tega zakona, se določbe o prenosih vrednostnih papirjev, ki predstavljajo delež v kapitalu,
uporabljajo tudi za družbe, kot na primer družbe z omejeno
odgovornostjo, pri katerih kapitala ne predstavljajo vrednostni
papirji.
VII. DAVČNE OLAJŠAVE
49. člen
(olajšava za investiranje)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove v višini 10% investiranega zneska v opremo, razen
v osebna motorna vozila ter razen v pohištvo in pisarniško
opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če
gre za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna
sredstva v Sloveniji.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja dodatno zmanjšanje
davčne osnove v višini 10% investiranega zneska v opremo za raziskave in razvoj, ki jo na predlog Agencije na
področju raziskovalne dejavnosti in Agencije na področju
tehnološkega razvoja, ki sta ustanovljeni po zakonu, ki ureja
raziskovalno in razvojno dejavnost, določi minister, pristojen
za znanost, ob soglasju ministra, pristojnega za finance, pri
tem pa se upošteva, da gre za opremo, ki se uporablja za
ustvarjalno delo, opravljano na sistematični podlagi z namenom povečanja znanja ter uporabo tega znanja za razvoj,
vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v
opremo v Sloveniji.
(3) V primeru finančnega najema lahko uveljavlja
zmanjšanje davčne osnove po prvem in drugem odstavku
tega člena zavezanec, ki opredmeteno osnovno sredstvo
pridobi na podlagi finančnega najema.
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(4) Zavezanec, ki koristi davčno olajšavo po prvem,
drugem in tretjem odstavku tega člena, ne sme razporejati
dobička za udeležbo v dobičku pred potekom treh davčnih
obdobij po davčnem obdobju, za katero je izkoristil davčno
olajšavo. Če zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v
dobičku pred potekom treh davčnih obdobij po davčnem obdobju, za katero je izkoristil davčno olajšavo, mora za znesek
izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo v obdobju razporeditve dobička za udeležbo v dobičku.
(5) Če zavezanec proda oziroma odtuji ali prenese
izven Slovenije opredmeteno osnovno sredstvo oziroma
neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katero je izkoristil
davčno olajšavo po prvem in drugem odstavku tega člena,
prej kot v treh letih po letu, za katerega je izkoristil davčno
olajšavo po prvem in drugem odstavku tega člena, mora
za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno
osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve ali prenosa
sredstva. Za odtujitev sredstva po tem členu se šteje tudi
prenehanje zavezanca, pri prenehanju s stečajem oziroma
likvidacijo pa začetek stečajnega postopka oziroma postopka
likvidacije. Za odtujitev sredstva se ne šteje, če gre za prenos dejavnosti, zamenjavo kapitalskih deležev, združitve in
delitve v skladu s 30. do 48. členom tega zakona.
(6) V primeru finančnega najema se določba petega
odstavka tega člena uporablja tudi, če najemojemalec izgubi
pravico uporabe opredmetenega osnovnega sredstva.
(7) Zavezanec lahko za neizkoriščen del davčne olajšave po tem členu v davčnem obdobju zmanjšuje davčno
osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih. V tem primeru
se za tek roka treh let iz petega odstavka tega člena šteje, da
je olajšavo izkoristil v obdobju, ko je ni izkoristil ali jo je delno
izkoristil, ker ni imel ali ni imel dovolj davčne osnove.
(8) Pri zmanjšanju davčne osnove na račun neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij se
davčna osnova najprej zmanjša za neizkoriščen del davčne
olajšave starejšega datuma.
(9) Zmanjšanje davčne osnove zaradi neizkoriščenega
dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij je dovoljeno največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.
50. člen
(olajšava za zaposlovanje)
(1) Zavezanec, ki v davčnem obdobju za nedoločen čas
in najmanj za dve leti zaposli pripravnika ali drugega delavca,
ki prvič sklene delovno razmerje, ali delavca, ki je bil pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 mesecev prijavljen pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, lahko
uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 30% plače tega
delavca, in sicer največ za prvih 12 mesecev zaposlitve teh
oseb, vendar največ v višini davčne osnove.
(2) Zavezanec, gospodarska družba, ki v davčnem obdobju za nedoločen čas in najmanj za dve leti zaposli osebo,
ki ima doktorat znanosti in pred tem ni bila zaposlena v gospodarski družbi, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 30% plače te osebe, in sicer največ za prvih 12
mesecev zaposlitve teh oseb, vendar največ v višini davčne
osnove. Olajšava po tem odstavku se izključuje z olajšavo po
prvem odstavku tega člena.
(3) Če zavezanec odpove pogodbo o zaposlitvi osebi
iz prvega odstavka, razen če ta sama odpove pogodbo o
zaposlitvi, prej kot v dveh letih od zaposlitve te osebe, mora
za znesek izkoriščene olajšave po prvem odstavku povečati
davčno osnovo, in sicer v davčnem obdobju, v katerem je
bila pogodba o zaposlitvi odpovedana. Če se pogodba o
zaposlitvi osebe iz drugega odstavka tega člena odpove ali
preneha veljati s sporazumno razveljavitvijo prej kot v dveh
letih od zaposlitve te osebe, mora zavezanec za znesek izkoriščene olajšave po drugem odstavku tega člena povečati
davčno osnovo, in sicer v davčnem obdobju, v katerem je bila
pogodba o zaposlitvi odpovedana oziroma razveljavljena.
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(4) Zavezanec, ki zaposluje invalida, po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko
uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50% plač te
osebe, vendar največ v višini davčne osnove, zavezanec, ki
zaposluje invalidno osebo s 100% telesno okvaro in gluho
osebo, pa v višini 70% plač te osebe, vendar največ v višini
davčne osnove. Olajšava po tem odstavku se izključuje z
olajšavo po prvem in drugem odstavku tega člena.
(5) Zavezanec, ki zaposluje invalide iz četrtega odstavka tega člena nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem
delodajalcu po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove v višini 70% plač za te osebe, vendar največ v višini
davčne osnove. Za namene tega odstavka se osebe iz tega
odstavka vštevajo v kvoto po datumu sklenitve pogodbe o
zaposlitvi, in sicer se najprej vštevajo tiste osebe s starejšim
datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Olajšava po tem
odstavku se izključuje z olajšavo po prvem, drugem in četrtem odstavku tega člena.
51. člen
(olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje)
Zavezanec – delodajalec, ki financira pokojninski
načrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje iz
302. do 305. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04-uradno prečiščeno
besedilo), lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za
premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih delno ali v celoti plača v korist delojemalcev
– zavarovancev, izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU po pokojninskem
načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu
s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za leto, v katerem so bile premije
plačane, vendar največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
delojemalca – zavarovanca in ne več kot 549.400 tolarjev
letno, vendar največ do višine davčne osnove davčnega
obdobja. Glede valorizacije premije in načina objave valoriziranih zneskov premije, se uporabljajo določbe zakona,
ki ureja dohodnino.
52. člen
(olajšava za donacije)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne,
športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in sicer le
za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih
predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti,
do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega
obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove
davčnega obdobja.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja tudi zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in naravi političnim
strankam in reprezentativnim sindikatom, vendar največ do
zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu, vendar največ do višine davčne
osnove davčnega obdobja.
(3) Za znesek, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka
davčnega obdobja zavezanca iz prvega odstavka tega člena in za znesek, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači
na zaposlenega pri zavezancu iz drugega odstavka tega
člena, se šteje znesek vseh izplačil v celotnem davčnem
obdobju.
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VIII. DAVČNA STOPNJA
53. člen
(splošna stopnja)
Davek se plačuje po stopnji 25% od davčne osnove.
54. člen
(posebna stopnja)
(1) Investicijski skladi, obdavčeni po tem zakonu, ki so
ustanovljeni po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, plačujejo davek v davčnem obdobju po
stopnji 0% od davčne osnove, če do 30. novembra tega obdobja razdelijo najmanj 90% poslovnega dobička prejšnjega
davčnega obdobja.
(2) Pokojninski skladi, obdavčeni po tem zakonu, ki
so ustanovljeni po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačujejo davek po stopnji 0% od davčne
osnove.
(3) Zavarovalnice, ki lahko izvajajo pokojninski načrt v
skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačujejo od dejavnosti izvajanja pokojninskega načrta
davek po stopnji 0% od davčne osnove, če sestavijo ločen
davčni obračun samo za ta pokojninski načrt.
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membe prišlo, povečati davek in sicer za znesek, enak razliki
med priznanim odbitkom in odbitkom, ki bi bil možen, če bi
se sprememba upoštevala.
59. člen
(prenašanje presežka odbitka)
Če je znesek iz 1. točke prvega odstavka 56. člena tega
zakona višji od zneska iz 2. točke prvega odstavka istega
člena (presežek odbitka), se razlika ne more prenašati med
državami ali uveljavljati kot odbitek v naslednjih ali preteklih
davčnih obdobjih.
60. člen
(nižji odbitek)
(1) Če je znesek davka po tem zakonu nižji od vsakega posameznega zneska iz 1. in 2. točke prvega odstavka
56. člena tega zakona, je najvišji možen odbitek odbitek v
višini zneska davka.
(2) Odbitek, ki presega znesek davka, se ne prenaša v
naslednja ali pretekla davčna obdobja.
X. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA
1. Obveznost plačevanja davka

IX. ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV
REZIDENTA IZ VIROV IZVEN SLOVENIJE
55. člen
(odbitek tujega davka)
Rezident lahko od obveznosti za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje odšteje znesek, ki je enak davku, ki ustreza davku po tem zakonu, ki ga
je plačal od dohodkov iz virov izven Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: tuji davek) na dohodek iz virov izven Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: tuji dohodek), ki je vključen v njegovo
davčno osnovo.
56. člen
(omejitev odbitka tujega davka)
(1) Odbitek iz 55. člena tega zakona ne sme preseči
nižjega od:
1. zneska tujega davka na tuji dohodek, ki je bil končen
in dejansko plačan; ali
2. zneska davka, ki bi ga bilo treba plačati po tem zakonu za tuje dohodke, če odbitek ne bi bil možen.
(2) Če ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o
izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka z drugo državo,
se za končen tuji davek na dohodke iz te države šteje znesek
tujega davka, izračunan po stopnji, določeni v mednarodni
pogodbi.
(3) Zneska iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena
se računata po posameznih državah, v katerih imajo tuji dohodki svoj vir, in sicer za vsako državo posebej.
57. člen
(dokazila v zvezi z odbitkom)
(1) Zavezanec, ki uveljavlja odbitek po 55. členu tega
zakona, zagotavlja dokazila, ki vsebujejo podatke glede
davčne obveznosti izven Slovenije, o znesku davka od tujih
dohodkov, osnovi za plačilo davka in znesku davka, ki je bil
plačan.
(2) Način predložitve dokazil in njihova vsebina sta določena z zakonom, ki ureja davčni postopek.
58. člen
(sprememba odbitka)
Če se zaradi sprememb, zlasti vračil tujega davka,
spremeni odbitek, mora zavezanec v obdobju, ko je do spre-

61. člen
(obveznost obračunavanja in plačevanja davka)
Zavezanec sam izračuna in plača davek.
62. člen
(obveznost akontacij davka)
(1) Od dohodkov zavezanca, določenih s tem zakonom,
se med davčnim obdobjem plačuje akontacija davka, če ni s
tem zakonom ali zakonom, ki ureja davčni postopek, drugače
določeno.
(2) Akontacija davka se določi, izračuna in plača v rokih
in na način, določen s tem zakonom oziroma zakonom, ki
ureja davčni postopek.
(3) Za plačano akontacijo davka se rezidentu in nerezidentu od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem aktivnosti v
poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, zmanjša
obveznost za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje na način, določen s tem zakonom
oziroma zakonom, ki ureja davčni postopek.
2. Obdavčenje v skupini
63. člen
(obdavčenje skupine)
(1) Davčna obveznost se lahko ugotovi na podlagi obdavčenja skupine.
(2) Pri obdavčenju skupine se dobiček in izguba davčnega obdobja, za katerega se ugotavlja davčna obveznost,
ugotovljena v skladu s tem zakonom v posamičnih davčnih
obračunih članov skupine, seštejeta.

ki:

64. člen
(skupina)
(1) Skupino po tem zakonu oblikujeta dva zavezanca,

1. sta oba rezidenta Slovenije; in
2. če enemu (v nadaljnjem besedilu: glavni zavezanec)
pripadajo neposredno vsi deleži v kapitalu drugega zavezanca (v nadaljnjem besedilu: podrejeni zavezanec).
(2) Zavezanci, za katere velja oprostitev po 9. členu
tega zakona, ne morejo biti člani skupine.
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65. člen
(pogoji za obdavčenje v skupini)
Skupina se oblikuje najmanj za obdobje treh let, če:
1. oba člana skupine sestavljata računovodske izkaze
in letno poročilo za poslovno obdobje, ki je enako davčnemu
obdobju; in
2. če imata člana skupine za obdobje najmanj 36 mesecev med seboj sklenjeno podjetniško pogodbo v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, po kateri mora
podrejeni zavezanec prenesti ves svoj dobiček glavnemu
zavezancu, glavni zavezanec pa mora pokrivati izgubo podrejenega zavezanca.
66. člen
(začetek in prenehanje obdavčenja v skupini)
(1) Obdavčenje v skupini se prične izvajati z začetkom
davčnega obdobja po letu, v katerem je bilo izdano dovoljenje za obdavčenje v skupini. Dovoljenje z učinkom za nazaj
ni dopustno.
(2) Obdavčenje v skupini preneha:
1. s potekom obdobja, za katero je bilo izdano dovoljenje, če skupina ne zaprosi za dovoljenje za nadaljnje obdobje ali če zaprosi in ji dovoljenje za obdavčenje v skupini za
naslednje obdobje ni izdano, ali
2. če člani skupine ne izpolnjujejo več pogojev po tem
zakonu za obdavčenje v skupini; ali
3. pri združitvi glavnega in podrejenega zavezanca ali
pri združitvah kateregakoli člana skupine s tretjo osebo; ali
4. če se nad glavnim oziroma podrejenim zavezancem
začne postopek likvidacije ali stečaja; ali
5. če se pogodba iz 2. točke 65. člena tega zakona ne
uresničuje.
(3) V primerih iz 2., 3., 4. in 5. točke drugega odstavka
tega člena se davčna obveznost, ugotovljena v skupinskem
davčnem obračunu, odpravi in se uveljavi posamična obveznost članov skupine, kot da skupinskega obdavčenja
ne bi bilo.
67. člen
(izgube pri obdavčenju v skupini)
(1) Izgub članov skupine, ki so vključene v obdavčenje
v skupini, ni mogoče pokrivati na drug način.
(2) Na začetku obdavčenja v skupini se vsaka izguba
članov skupine, ugotovljena v skladu s tem zakonom, ki še
ni bila pokrita, zmanjša na nič (0).
XI. OBDAVČITEV DOHODKOV Z VIROM V SLOVENIJI
68. člen
(davčni odtegljaj)
(1) Davek se izračuna, odtegne in plača po stopnji 25%
od dohodkov rezidentov in nerezidentov – razen dividend
in podobnih dohodkov, razdeljenih preko poslovne enote
nerezidenta, ki se nahaja v Sloveniji – ki imajo vir v Sloveniji,
in sicer od:
1. dividend in podobnih dohodkov iz 72. člena tega
zakona;
2. obresti, razen obresti:
a) od kreditov, ki jih najema, in vrednostnih papirjev, ki
jih izdaja Slovenija;
b) iz najetih kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih
papirjev s strani pooblaščene institucije v skladu z zakonom,
ki ureja zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov, za katera po navedenem zakonu daje poroštvo
Slovenija;
3. plačil za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih
pravic, patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic in drugih podobnih dohodkov;
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4. plačil za zakup;
5. plačil za storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta plačila pripadajo drugi osebi.
(2) Davek se ne izračuna, odtegne in plača od dohodkov iz prvega odstavka tega člena plačanih:
1. Sloveniji ali samoupravni lokalni skupnosti v Sloveniji;
2. Banki Slovenije;
3. zavezancu rezidentu, ki izplačevalcu sporoči svojo
davčno številko;
4. zavezancu nerezidentu, ki je zavezan za davek od
dohodkov, ki jih dosega z aktivnostmi v poslovni enoti ali
preko poslovne enote v Sloveniji, in izplačevalcu sporoči
svojo davčno številko, če gre za dohodke, plačane tej poslovni enoti.
(3) Če je v mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka določena drugačna davčna
stopnja kot v tem členu, se neposredno uporablja davčna
stopnja iz teh pogodb. Za to upravičenje je potrebno predložiti dokazila, v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek,
da se izplačilo resnično izplačuje prejemniku, ki je rezident
države, s katero je sklenjena pogodba.
69. člen
(obdavčenje, ki velja za matične družbe in odvisne družbe
iz različnih držav članic EU)
(1) Davka se ne odtegne od plačil dividend in dohodkov,
podobnih dividendam, ki se razdelijo osebam, ki imajo eno od
oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki
velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav
članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance, če:
1. ima prejemnik najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v delniškem kapitalu, osnovnem kapitalu ali
glasovalnih pravicah osebe, ki deli dobiček;
2. traja najnižja udeležba iz 1. točke tega odstavka najmanj 24 mesecev; in je
3. prejemnik:
a) oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja
skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in
odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi
minister, pristojen za finance;
b) za davčne namene rezident v državi članici EU v
skladu s pravom te države in se ne šteje kot rezident izven
EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico; in
c) je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi
se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične
družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih
določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne
šteje družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire.
(2) Dividenda, ki je izplačana osebi, ki še ne izpolnjuje
pogoja 24 mesecev po 2. točki prvega odstavka tega člena,
sicer pa izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena,
se lahko izplača brez odtegljaja davka, če izplačevalec dividende ali posrednik, za zavarovanje izpolnitve morebitne
davčne obveznosti, izroči ustrezno bančno garancijo pristojnemu davčnemu organu. Znesek bančne garancije je znesek
davka, izračunan od osnove, ki je enaka znesku dividende,
izračunane na podlagi preračunane stopnje.
(3) Pristojni davčni organ lahko unovči garancijo, če prejemnik dividende ni razpolagal 24 mesecev z najnižjo udeležbo iz 1. točke prvega odstavka tega člena. Garancija poteče s
potekom 24 mesecev razpolaganja z najnižjo udeležbo.
(4) Za ustrezno bančno garancijo se šteje bančna garancija banke s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU,
s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv
pristojnega davčnega organa ter brez ugovorov, na poseben
račun davčnega organa izplačala vsoto iz drugega odstavka
tega člena, z rokom veljavnosti do dneva izpolnitve pogoja
glede časa trajanja udeležbe v skladu z 2. točko prvega odstavka tega člena.
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70. člen
(obdavčenje, ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili
uporabe premoženjskih pravic med povezanimi družbami iz
različnih držav članic EU)
(1) Davka se ne odtegne od plačil obresti in plačil za
uporabo premoženjskih pravic družbam, ki imajo eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi
s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki
velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, in jih
določi minister, pristojen za finance, če, v času plačila,:
1. so obresti in plačila uporabe premoženjskih pravic
izplačane upravičenemu lastniku, ki je družba države članice
EU, ki ni Slovenija, ali poslovna enota družbe države članice
EU, ki se nahaja v drugi državi članici EU;
2. sta plačnik in upravičeni lastnik povezana tako, da:
a) je plačnik neposredno najmanj 25% udeležen v kapitalu upravičenega lastnika, ali
b) je upravičeni lastnik neposredno najmanj 25% udeležen v kapitalu plačnika;
c) je ista družba neposredno najmanj 25% udeležena v
kapitalu plačnika in upravičenega lastnika,
pri tem pa gre za udeležbo med družbami iz držav
članic EU;
3. traja najnižja udeležba iz 2. točke tega odstavka najmanj 24 mesecev; in je
4. plačnik ali upravičeni lastnik:
a) družba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja
skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili
uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe
iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen
za finance;
b) za davčne namene rezident v državi članici EU v
skladu s pravom te države in se ne šteje kot rezident izven
EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico EU;
in
c) je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili
obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za
povezane družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi
minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne šteje
družba, ki je davka oproščena, ali za davek, ki je istoveten
ali bistveno podoben in je dodatno uveden ali nadomesti obstoječi davek.
(2) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja
samo za znesek obresti po drugem odstavku 15. člena tega
zakona in znesek plačil uporabe premoženjskih pravic po
drugem odstavku 12. člena tega zakona.
(3) Poslovna enota se šteje za plačnika obresti in plačil
uporabe premoženjskih pravic po tem členu, če so te obresti
in plačila uporabe premoženjskih pravic zanjo odhodek po
tem zakonu.
(4) Upravičeni lastnik obresti in plačil uporabe premoženjskih pravic iz prvega odstavka tega člena je družba
države članice EU, ki ni Slovenija, ki je prejemnik teh obresti
in plačil uporabe premoženjskih pravic v svojo korist. Ne šteje
se za upravičenega lastnika posrednik za drugo osebo, kot
predstavnik, pooblaščenec ali pooblaščen podpisnik (zastopnik).
(5) Poslovna enota se šteje za upravičenega lastnika
obresti in plačil uporabe premoženjskih pravic, če:
a) je terjatev, pravica ali uporaba informacije, v zvezi s
katerimi nastanejo obresti ali plačila uporabe premoženjskih
pravic, dejansko povezana s to poslovno enoto; in
b) obresti ali plačila uporabe premoženjskih pravic
predstavljajo dohodek, za katerega je ta poslovna enota v
državi članici EU, v kateri se nahaja, zavezanec za enega od
davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih
pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic
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EU, in jih določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena, ali za davek,
ki je istoveten ali bistveno podoben in je dodatno uveden ali
nadomesti obstoječi davek.
(6) Kadar se poslovna enota družbe države članice
EU šteje za plačnika ali upravičenega lastnika za obresti in
plačila uporabe premoženjskih pravic, se noben drug del te
družbe ne šteje kot plačnik ali upravičeni lastnik za te obresti
in ta plačila uporabe premoženjskih pravic za namene tega
člena.
(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za plačila
obresti in plačila uporabe premoženjskih pravic poslovne
enote ali poslovni enoti družbe države članice EU, ki se nahaja v tretji državi, in prek nje v celoti ali delno potekajo posli
družbe.
(8) Za namene tega člena vključujejo obresti dohodek
iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s
hipoteko, in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe
v dolžnikovem dobičku, in še posebej dohodek iz državnih
vrednostnih papirjev ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic,
vključno s premijami in nagradami, ki pripadajo takim vrednostnim papirjem, obveznicam ali zadolžnicam. Kazni zaradi
zamude pri plačilu se za namene tega člena ne štejejo za
obresti.
(9) Za namene tega člena vključujejo plačila uporabe
premoženjskih pravic plačila vsake vrste, prejeta za uporabo
ali pravico do uporabe kakršnihkoli avtorskih pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi in programsko opremo, kateregakoli patenta,
blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formule
ali postopka ali za informacije o industrijskih, komercialnih ali
znanstvenih izkušnjah.
(10) Upravičenje po tem členu se prizna na podlagi
dovoljenja davčnega organa, če so izpolnjeni pogoji iz tega
člena. Dovoljenje se izda na podlagi vloge. Vloga ter postopek glede vloge in izdaje dovoljenja je urejen z zakonom, ki
ureja davčni postopek.
71. člen
(uporaba določb 70. člena tega zakona)
Določbe 70. člena tega zakona se ne uporabljajo, če
gre za:
1. plačila, ki imajo naravo delitve dobička ali vračila
kapitala,
2. obresti iz kreditov, ki vsebujejo pravico udeležbe na
dolžnikovem dobičku,
3. obresti iz kreditov, ki kreditodajalcu dajejo pravico zamenjave njegove pravice do obresti v pravico do udeležbe
v dobičku,
4. plačila iz kreditov, ki ne vsebujejo določb za vračilo glavnice ali vračilo glavnice zapade po 50 letih po
nastanku.
72. člen
(dividende in dohodki, podobni dividendam)
Za namene tega zakona vključujejo dividende in dohodki, podobni dividendam:
1. dobiček ali presežek, ki se razdeli družbenikom ali
članom izplačevalca, v zvezi z udeležbo v izplačevalcu ali
druga razdelitev družbenikom ali članom izplačevalca, v
zvezi z udeležbo v izplačevalcu;
2. dobiček, ki se razdeli v zvezi z vrednostnimi papirji in
krediti, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku izplačevalca;
3. obresti, plačane v zvezi z zamenljivimi obveznicami;
4. dobiček ali rezerve izplačevalca, ki se delijo v zvezi
z udeležbo v izplačevalcu ob prenehanju ali ob izključitvi ali
izstopu delničarja, družbenika ali člana iz izplačevalca;
5. povečanje osnovnega kapitala izplačevalca, ki se je
povečal iz rezerv, oblikovanih iz dobička, ali dobička ali prevrednotovalnega popravka teh dveh kategorij;

Uradni list Republike Slovenije
6. zmanjšanje osnovnega kapitala izplačevalca, če ima
izplačevalec dobiček ali presežek, ki ni bil razdeljen;
7. izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic
oziroma deležev družbe, razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice preko borze, zmanjšana za nominalno
vrednost delnic;
8. dobiček, prenešen na podlagi podjetniške pogodbe v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
73. člen
(vštevanje davčnega odtegljaja v davčno osnovo)
(1) Rezident, ki prejme dohodek, od katerega se odtegne davek v skladu z določbami tega poglavja, všteje
dohodek v svojo davčno osnovo pred zmanjšanjem za odtegnjen davek.
(2) Nerezident, ki prejme dohodek, od katerega se odtegne davek po določbah tega poglavja v zvezi z aktivnostjo,
ki jo opravlja v poslovni enoti v Sloveniji ali preko poslovne
enote v Sloveniji, všteje dohodek v svojo davčno osnovo pred
zmanjšanjem za odtegnjen davek.
(3) Za plačan znesek odtegnjenega davka se zmanjša
obveznost zavezanca iz prvega in drugega odstavka tega
člena za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno
davčno obdobje na način, določen s tem zakonom oziroma
zakonom, ki ureja davčni postopek.
XII. PREHODNE DOLOČBE
74. člen
(uporaba določb Zakona o davku od dobička pravnih oseb
v zvezi z olajšavami)
Zavezanec, kateremu so pred dnem začetka uporabe
tega zakona začeli teči roki po 39., 40., 41. in 42. členu Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št.
14/03-uradno prečiščeno besedilo), se glede teh rokov obravnava po dosedanjih predpisih.
75. člen
(uporaba določb Zakona o davku od dobička pravnih oseb
v zvezi z olajšavo za zaposlovanje)
Zavezanec, ki ima na dan začetka uporabe tega zakona, pravico do zniževanja davčne osnove po prvem odstavku
42. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo), jo lahko
znižuje do poteka obdobja 12 mesecev po 42. členu Zakona
o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo).
76. člen
(obračunavanje zalog)
(1) Zavezancu se v dobo iz drugega odstavka 24. člena
tega Zakona všteva tudi čas obračunavanja zalog pred dnem
začetka uporabe tega zakona po 14. členu zakona o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo), in sicer od zadnje spremembe izbrane
metode.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena,
zavezanec, ki obračunava zaloge po 14. členu Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo), lahko z dnem začetka uporabe tega
zakona izbere drugo metodo obračunavanja zalog, pri tem pa
mora prikazati vrednostni učinek sprememb.
77. člen
(sprememba amortizacijskih stopenj)
Zavezancu, ki je pričel z amortizacijo opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
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pred dnem začetka uporabe tega zakona, se kot odhodek
prizna amortizacija teh opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev do dokončne amortizacije v višini v skladu s 15., 16. in 17. členom Zakona o
davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo).
78. člen
(uporaba 25. člena tega zakona)
(1) Za obresti iz 25. člena tega zakona, ki se ne priznajo
kot odhodek, se štejejo obresti na posojila, nastala po dnevu
začetka uporabe tega zakona.
(2) Ne glede na določbo 25. člena tega zakona, se
kot odhodek ne priznajo obresti od posojil, razen pri posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so prejeta od družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali
posredno v lasti najmanj 25% delnic ali deležev v kapitalu
ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem
obdobju ta posojila presegajo
1. v prvem, drugem in tretjem letu po dnevu začetka
uporabe zakona osemkratnik,
2. v četrtem, petem in šestem letu šestkratnik,
3. v sedmem letu pa petkratnik
zneska deleža tega družbenika v kapitalu zavezanca,
ugotovljene glede na znesek in obdobje trajanja presežka
posojil v davčnem obdobju.
79. člen
(uporaba določb Zakona o davku od dobička pravnih
oseb pri obdavčitvi pri prenosu dejavnosti, obdavčitvi pri
zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitvi pri združitvah in
delitvah)
(1) Pri obdavčitvi pri prenosu dejavnosti, obdavčitvi pri
zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitvi pri združitvah in
delitvah po 30. do 48. členu tega zakona, se prenos dejavnosti, zamenjava kapitalskih deležev in združitve in delitve
ne štejejo za dogodke, ki po 40., 41. in 42. členu Zakona
o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo) povzročijo, da mora zavezanec v letu takšnega dogodka povečati davčno osnovo za
izkoriščeno olajšavo po 39. do 42. členu zakona o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo). Upoštevajo pa se olajšave in pogoji, ki
bi veljali, če ne bi prišlo do prenosa dejavnosti, zamenjave
kapitalskih deležev in združitve in delitve.
(2) Določbe Zakona o davku od dobička pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo), ki
zapadejo pod prehodno ureditev, se pri obdavčitvi pri prenosu dejavnosti, obdavčitvi pri zamenjavi kapitalskih deležev
in obdavčitvi pri združitvah in delitvah po 30. do 48. členu
tega zakona upoštevajo, kot bi veljalo, če ne bi prišlo do prenosa dejavnosti, zamenjave kapitalskih deležev in združitve
in delitve.
80. člen
(uporaba 49. člena tega zakona)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 49. člena tega
zakona, lahko zavezanec za leto 2005 uveljavlja znižanje
davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila, in
neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini
davčne osnove, če gre za investicije v opredmetena osnovna
sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v Sloveniji,
in dodatno zmanjšanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opremo, razen v osebna motorna vozila
ter razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške
opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v opremo in
neopredmetena dolgoročna sredstva v Sloveniji.
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(2) Sedmi odstavek 49. člena tega zakona se ne uporablja za priznavanje davčne olajšave po prvem odstavku
tega člena.
81. člen
(uporaba 200. člena Zakona o davčnem postopku)
Zavezanci, ki ugotavljajo davek na podlagi skupinskega
davčnega obračuna v skladu z 200. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98 – odl.
US, 82/98, 91/98, 108/99, 37/01 – odl. US, 97/01 in 105/03
– odl. US) in je bila odobritev davčnega organa dana pred
dnem začetka uporabe tega zakona lahko:
a) ugotavljajo davek v skladu s 200. členom Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96, 87/97,
35/98, 76/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/01, 97/01, 52/02
in 33/03) do poteka dobe iz petega odstavka navedenega
člena, ali
b) ugotavljajo davčno obveznost v skladu s 63. do
67. členom tega zakona, pri tem pa se sprememba načina
ugotavljanja ne šteje za opredelitev za posamično obdavčenje in člani ne ravnajo po šestem odstavku 200. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96,
87/97, 35/98, 76/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/01,
97/01, 52/02 in 33/03).
82. člen
(uporaba 23. člena Zakona o davku od dobička pravnih
oseb)
Določbe drugega odstavka 16. člena tega zakona se
uporabljajo tudi za rezervacije po 23. členu Zakona o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo), oblikovane pred dnem začetka uporabe tega zakona.
83. člen
(pretekle izgube)
(1) Določbe petega odstavka 29. člena tega zakona se
ne uporabljajo za izgube iz davčnih obdobij pred davčnim
obdobjem, za katerega se že uporablja ta zakon.
(2) Izgube iz davčnih obdobij pred dnem začetka
uporabe tega zakona se lahko pokrivajo v skladu s 34. do
36. členom Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo).
84. člen
(uporaba 68. člena tega zakona)
Določbe 68. člena tega zakona se ne uporabljajo za plačila iz 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona,
ki so obračunana za obdobja pred 1. januarjem 2005.
85. člen
(uporaba 65.c člena Zakona o davku od dobička pravnih
oseb)
Določba 65.c člena Zakona o davku od dobička pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo),
ki določa, da se davčna osnova zmanjšuje za obračunane
obresti od dolgoročnih in kratkoročnih vrednostnih papirjev,
ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Slovenija, občine ali javna
podjetja, ki so jih ustanovile Slovenija oziroma občine, vendar
največ do višine davčne osnove, se uporablja tudi po dnevu
začetka uporabe tega zakona.
86. člen
(prehod na izbrano davčno obdobje)
(1) Pri prehodu na davčno obdobje, ki se razlikuje od
koledarskega leta, so obdavčeni dohodki zavezanca v davčnem obdobju, ki je obdobje od konca koledarskega leta do
začetka naslednjega davčnega obdobja, ki se razlikuje od
koledarskega leta, kot bi šlo za celotno davčno obdobje.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Pri prehodu na davčno obdobje, ki se ne razlikuje
od koledarskega leta, so obdavčeni dohodki zavezanca v
davčnem obdobju, ki je obdobje od konca davčnega obdobja,
ki se razlikuje od koledarskega leta, do začetka naslednjega
davčnega obdobja, ki se ne razlikuje od koledarskega leta,
kot bi šlo za celotno davčno obdobje.
(3) Na način, kot je določeno v prvem in drugem odstavku tega člena, so obdavčeni tudi dohodki zavezanca v
obdobju pri prehodu iz enega davčnega obdobja, ki se razlikuje od koledarskega leta, na drugo davčno obdobje, ki se
tudi razlikuje od koledarskega leta.
87. člen
(uporaba določb 5. člena Zakona o davku od dobička
pravnih oseb v zvezi s stalno poslovno enoto)
Gradbišče ali kraj, kjer se opravljajo gradbena oziroma
montažna dela, če je gradbišče bilo oblikovano oziroma so
se dela začela opravljati pred dnevom začetka uporabe tega
zakona, se šteje za poslovno enoto nerezidenta, če aktivnosti
trajajo dlje od obdobja določenega v 5. členu Zakona o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo).
XIII. KONČNI DOLOČBI
88. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) in predpisi, izdani na njegovi podlagi, prenehajo veljati z dnem uveljavitve
tega zakona, uporabljajo pa se do 31. decembra 2004. Od
1. maja 2004 do 31. decembra 2004 pa se uporabljajo, če
niso v nasprotju z določbami členov, naštetih v 89. členu
tega zakona.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o obdavčitvi tujih oseb (Uradni list SRS, št. 3/73, 15/83,
39/85, 16/86, 22/86 – popr.).
(3) 3. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 21/02) preneha
veljati z dnem začetka uporabe tega zakona. Ne glede na
določbe tega zakona o rezervacijah, pa se 3. člen Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 21/02) tudi po dnevu začetka uporabe
tega zakona, uporablja za rezervacije, oblikovane pred dnem
začetka uporabe tega zakona.
89. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2005 dalje, razen določb 18., 30. do 48., 51.,
68., kolikor se nanaša na plačila iz 1. točke prvega odstavka
68. člena tega zakona, ter 69. do 71. člen tega zakona, ki se
uporabljajo od 1. maja 2004 dalje.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se 68. člen
tega zakona, kolikor se nanaša na plačila dividend iz 32. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS,
št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) za prenos v tujino,
uporablja tako, da se za ta plačila do 31. decembra 2004
davek odtegne, obračuna in plača po stopnji 15%.
Št. 435-01/90-3/56
Ljubljana, dne 30. marca 2004.
EPA 1089-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1664.

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
(ZPOP)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (ZPOP)
Razglašam Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
(ZPOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 30. marca 2004.
Št. 001-22-46/04
Ljubljana, dne 7. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO
(ZPOP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa organiziranost in ukrepe države za oblikovanje podpornega okolja za podjetništvo in opredeljuje
subjekte, ki izvajajo storitve za spodbujanje podjetništva in
inovativnosti ter v skladu s sprejetimi razvojnimi usmeritvami
države zagotavljajo podporo podjetnikom in podjetnicam (v
nadaljnjem besedilu: podjetnikom) ter podjetjem pri dostopu
do informacij, znanja in virov financiranja.
2. člen
(cilji zakona)
Temeljni cilji zakona so:
– povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in
ustvarjanje novih delovnih mest;
– pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih
potencialov;
– vzpostavitev učinkovitega podpornega sistema podjetnikom in podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja za dostop do informacij, storitev in virov financiranja in
– spodbuditev oblik povezovanja med raziskovalnimi in
izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

men:

3. člen
(definicije pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji po-

– ''Podjetje'' je gospodarski subjekt, organiziran kot
gospodarska družba, podjetnik, zavod ali zadruga;
– ''Srednje veliko podjetje'' je podjetje, v katerem število
zaposlenih ne presega 250 ljudi in njegov letni prihodek ne
presega 11.500,000.000 tolarjev;
– ''Malo podjetje'' je podjetje, v katerem število zaposlenih ne presega 50 ljudi in njegov letni prihodek ne presega
2.300,000.000 tolarjev;
– ''Mikro podjetje'' je podjetje, v katerem število zaposlenih ne presega 5 ljudi in njegov letni prihodek ne presega
50,000.000 tolarjev;
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– ''Subjekti inovativnega okolja'' so pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izvajajo storitve za spodbujanje
razvoja podjetništva in inovativnosti in so oblikovani kot
podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, tehnološki centri,
razvojna jedra grozdov ali tehnološke mreže;
– ''Razvojna sredstva'' so sredstva programov državnega proračuna, ki jih proračunski uporabniki namenjajo
razvojnim spodbudam;
– ''Ukrepi'' so zaokrožene ciljno usmerjene aktivnosti
države za izboljšanje stanja na področju podjetništva in inovativnosti ter odpravljanje strukturnih neskladij;
– ''Instrumenti'' so oblika in način porabe javnih sredstev
namenjenih izvajanju ukrepov.
II. PROGRAM UKREPOV ZA SPODBUJANJE
PODJETNIŠTVA
4. člen
(program ukrepov)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) sprejme na predlog ministrice, pristojne za gospodarstvo ali ministra, pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister, pristojen za gospodarstvo) program ukrepov za spodbujanje podjetništva (v nadaljnjem besedilu:
program ukrepov) praviloma za obdobje petih let oziroma za
obdobje veljavnosti nacionalnega razvojnega programa.
(2) Program ukrepov mora biti usklajen s pravili za dodeljevanje državnih pomoči.
5. člen
(vsebina programa ukrepov)
Program ukrepov določa ukrepe, instrumente in kazalce
za spremljanje učinkovitosti porabe javnih sredstev na področjih:
– spodbujanje podjetništva, izobraževanja za podjetništvo, odpravljanja administrativnih ovir za nastajanje in
delovanje podjetij, izboljšanja dostopa podjetij do informacij
in storitev in razvoja novih oblik dela ter ustvarjanja novih
delovnih mest (v nadaljnjem besedilu: podjetniško okolje);
– spodbujanje inovativnosti in izboljšanja pogojev za
razvoj in prenos najnovejšega znanja v gospodarsko prakso,
spodbujanja podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj, spodbujanja povezovanja podjetij in raziskovalnih in izobraževalnih institucij ter ustvarjanja ugodnega okolja za nastajanje in
delovanje novih inovativnih podjetij (v nadaljnjem besedilu:
inovativno okolje);
– financiranja in izboljšanja dostopa podjetij do virov financiranja razvojnih naložb (v nadaljnjem besedilu: finančno
okolje).
6. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Sredstva za izvajanje programa ukrepov se zagotavljajo v državnem proračunu in iz drugih domačih in
mednarodnih virov.
(2) Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva,
pristojnega za gospodarstvo, z uredbo določi instrumente,
podrobnejše pogoje, kriterije in merila za dodeljevanje sredstev za izvajanje programa ukrepov.
(3) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, v skladu z
uredbo iz prejšnjega odstavka pripravi shemo za dodeljevanje državnih pomoči.
III. PODJETNIŠKO OKOLJE
7. člen
(izvajalci nalog in programov podjetniškega okolja)
(1) Naloge in programe za oblikovanje podjetniškega
okolja izvaja država preko javnega zavoda za pospeševanje

Stran

4710 /

Št.

40 / 20. 4. 2004

podjetništva ali javne agencije za pospeševanje podjetništva.
(2) Minister, pristojen za gospodarstvo, lahko za izvajanje posameznih aktivnosti v okviru nalog in programov za
oblikovanje podjetniškega okolja podeli osebam javnega in
zasebnega prava javno pooblastilo.

so:

8. člen
(naloge in programi)
Naloge in programi za oblikovanje podjetniškega okolja

– promocija podjetništva in ustvarjanje pozitivne podjetniške klime za razvoj podjetništva;
– oblikovanje in predlaganje ukrepov za odpravljanje
administrativnih ovir za nastajanje in delovanje podjetij, posebej za olajšanje poslovanja mikro podjetij;
– izobraževanje za podjetništvo;
– razvoj svetovalnih storitev za podporo podjetjem in
podjetnikom;
– razvoj in izvajanje spodbud za izboljšanje dostopa
podjetij do informacij in storitev;
– koordinacija aktivnosti za razvoj podjetniškega okolja
na lokalni ravni in storitve v podporo podjetnikom pri izvajanju
postopkov registracije in pridobivanja dovoljenj;
– spodbujanje prehoda iz neregistriranega dela v redne
zaposlitve, samozaposlovanja ter razvoja novih oblik dela,
kot so osebno dopolnilno delo, delo na daljavo in delo na
domu;
– spodbujanje vključevanja v mednarodne programe na
področju pospeševanja podjetništva in razvoja mikro in malih
podjetij ter prenosa znanja in dobrih praks.
IV. INOVATIVNO OKOLJE
9. člen
(izvajalci nalog in programov inovativnega okolja)
(1) Naloge in programe za oblikovanje inovativnega
okolja (v nadaljnjem besedilu: storitve) izvajajo subjekti
inovativnega okolja, ki so vpisani v posebno evidenco, ki
jo vodi ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem
besedilu: evidenca).
(2) V evidenco se vpišejo subjekti inovativnega okolja,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– delujejo najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za vpis
v evidenco;
– imajo dejavnosti s področja raziskovalne in razvojne
dejavnosti ter inovativnosti opredeljene v ustanovitvenem
aktu;
– imajo usposobljen kader in tehnične pogoje za izvajanje storitev;
– imajo mednarodno primerljive reference.
(3) Način vodenja in vsebino evidence ter dodatne
pogoje za opravljanje posameznih storitev, določi minister,
pristojen za gospodarstvo.
10. člen
(naloge in programi)
Naloge in programi za oblikovanje inovativnega okolja
(v nadaljnjem besedilu: storitve), ki jih izvajajo subjekti inovativnega okolja, so:
– zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah
razvoja;
– izvajanje storitev za ustanovitev in začetno delovanje
podjetij pod ugodnejšimi pogoji;
– izvajanje storitev na področju razvoja in raziskav za
skupine podjetij, ki se povezujejo za skupna vlaganja v okviru
področij dejavnosti, tehnoloških področij, grozdov ali mrež.
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11. člen
(postopek dodeljevanja sredstev za financiranje storitev)
(1) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, dodeljuje
proračunska sredstva za izvajanje storitev subjektom inovativnega okolja, ki so vpisani v evidenco.
(2) Proračunska sredstva se dodelijo na podlagi pogodbe, ki jo skleneta Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ter
subjekt inovativnega okolja. Osnova za sklenitev pogodbe
je vloga, ki jo na javni poziv ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, pripravi subjekt inovativnega okolja. Vloga mora
vsebovati program izvajanja storitev za določeno skupino
podjetij za obdobje največ petih let.
(3) Minister, pristojen za gospodarstvo, imenuje komisijo, ki oceni vloge ter predlaga višino proračunskih sredstev
za sofinanciranje izvajanja storitev posameznega subjekta
inovativnega okolja. Komisija oceni vlogo na osnovi meril in
kriterijev, določenih v uredbi iz drugega odstavka 6. člena
tega zakona. Sklep o odobritvi sredstev izda minister, pristojen za gospodarstvo.
(4) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, spremlja izvajanje programa subjekta inovativnega okolja.
V. FINANČNO OKOLJE
12. člen
(slovenski podjetniški sklad)
(1) Ukrepe države za izboljšanje dostopa do virov financiranja razvojnih naložb za mikro, mala in srednje velika
podjetja v skladu s programom ukrepov izvaja Slovenski
podjetniški sklad (v nadaljnjem besedilu: sklad) v skladu z
določbami tega zakona in ustanovitvenega akta.
(2) Ustanovitelj sklada je vlada.
(3) Ustanovitelj sme sklad pripojiti k drugemu javnemu
skladu ali združiti z drugimi javnimi skladi, če ugotovi, da
bi bilo to učinkovito in gospodarno ali bi se s tem okrepil
finančni potencial javnih skladov. Sklad lahko sodeluje z
drugimi domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami
z namenom učinkovitejšega opravljanja nalog pri dajanju
finančnih spodbud.
13. člen
(področje delovanja sklada)
(1) Sklad razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude v skladu s sprejetim programom ukrepov na naslednjih
področjih:
– zagotavljanje storitev in začetnega kapitala za hitrejše
nastajanje in zagon novih podjetij z neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških projektov v fazi
nastajanja in zagona podjetij;
– zagotavljanje ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi kreditnimi viri
in garancijami za najete kredite;
– spodbujanje zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za
investitorje.
(2) Sklad izvaja ukrepe v obliki storitev, neposrednih
finančnih spodbud sklada in posrednih finančnih spodbud
preko poslovnih bank, skladov tveganega kapitala in drugih
finančnih institucij, subjektov inovativnega okolja ter drugih
pravnih oseb javnega in zasebnega prava.
(3) Pri zagotavljanju začetnega kapitala in spodbujanju
zasebnih vlaganj z lastniškim kapitalom iz prvega odstavka
tega člena, lahko sklad vlaga kapitalske naložbe v imenu
Republike Slovenije in po postopku, določenem v zakonu,
ki ureja javne finance. Za upravljanje in razpolaganje s tako
pridobljenimi kapitalskimi naložbami Republike Slovenije,
veljajo določbe zakona, ki ureja javne finance in zakona o
vladi.
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14. člen
(instrumenti sklada)
Instrumenti sklada so:
– ugodni posredni in neposredni krediti za razvojne naložbe mikro, malih in srednje velikih podjetij;
– garancije za najete kredite za razvojne naložbe mikro,
malih in srednje velikih podjetij;
– subvencije obrestnih mer, stroškov kreditiranja in
stroškov garancij;
– subvencije fizičnim osebam za ustanovitev in zagon
podjetij v subjektih inovativnega okolja;
– subvencije za razvojne projekte mikro, malih in srednje velikih podjetij;
– ugodni posredni in neposredni krediti za kapitalska
vlaganja v mikro, mala in srednje velika podjetja;
– garancije za najete kredite za kapitalske naložbe zasebnih vlagateljev;
– vlaganja v razvoj poslovne infrastrukture za pospeševanje naložb.
15. člen
(viri sredstev sklada)
(1) Sredstva za opravljanje dejavnosti sklada so:
– sredstva in stvarno premoženje države, ki jih zagotavlja in prenaša ustanovitelj na sklad kot namensko premoženje sklada;
– sredstva proračuna, ki jih ustanovitelj prenese na
sklad za izvajanje sprejetih ukrepov;
– mednarodni viri in prispevki pravnih in fizičnih oseb.
(2) Namensko premoženje sklada se uporablja v skladu
z določili zakona, ki ureja delovanje javnih skladov.
(3) Sredstva proračuna pridobiva sklad za razvoj storitev in izvajanje drugih finančnih spodbud v skladu s sprejetimi ukrepi na osnovi pogodbe, ki jo skleneta ministrstvo,
pristojno za gospodarstvo in sklad in določa način izvajanja
ukrepov. Sredstva se uporabljajo za dodeljevanje neposrednih subvencij države za podjetniške projekte in razvojne
naložbe podjetij in za oblikovanje rezervacij za kritje rizikov
iz naslova izdanih garancij in kreditnih tveganj.
16. člen
(poslovanje sklada)
(1) Obseg, namen in način usmerjanja finančnih spodbud se določi v poslovnem načrtu sklada. Poslovni načrt
pripravi sklad na osnovi sprejetih usmeritev iz programa
ukrepov.
(2) Podrobnejši pogoji, kriteriji in merila za izvajanje instrumentov sklada, se v skladu z zakonom, ki ureja delovanje
javnih skladov in s pravili za dodeljevanje državnih pomoči,
določijo v splošnih pogojih za poslovanje javnega sklada.
17. člen
(podelitev pooblastila)
Za izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 12. člena tega
zakona lahko vlada pooblasti tudi drugo finančno inštitucijo.
Za izbor finančne institucije izvede ministrstvo, pristojno za
gospodarstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za
finance, javni natečaj. Pooblaščena finančna institucija mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registrirana v Republiki Sloveniji;
– da ima dovoljenje za opravljanje teh poslov v skladu
z veljavno zakonodajo;
– da je kadrovsko, tehnološko in informacijsko usposobljena ter ustrezno opremljena za učinkovito izvajanje
ukrepov in financiranja razvojnih programov;
– da ima ustrezne izkušnje na področju sodelovanja z
mikro, malimi in srednje velikimi podjetji v Republiki Sloveniji
in izvajanjem inovativnih finančnih instrumentov za mikro,
mala in srednje velika podjetja;
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– da ima razvito sodelovanje z domačimi in tujimi finančnimi institucijami, ki delujejo na področju mikro, malih in
srednje velikih podjetij;
– da ima ustrezna znanja in izkušnje na področju sodelovanja z Republiko Slovenijo in njenimi organi pri izvajanju
ukrepov in financiranja razvojnih programov.
VI. JAVNA POOBLASTILA ZA IZVAJANJE PROGRAMA
UKREPOV
18. člen
(javno pooblastilo)
(1) Pravnim osebam javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja podjetništva, lahko minister,
pristojen za gospodarstvo, v skladu z določbami zakona, ki
ureja državno upravo, za določen čas z odločbo, na podlagi
javnega natečaja, podeli javno pooblastilo za izvajanje upravnih nalog opredeljenih v programu ukrepov.
(2) Za pridobitev javnega pooblastila mora pravna
oseba javnega ali zasebnega prava izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev javnega pooblastila;
– da ima dejavnosti s področja spodbujanja podjetništva
opredeljene v ustanovitvenem aktu;
– da ima usposobljen kader;
– da ima mednarodno primerljive reference.
(3) Natančnejše pogoje, kriterije, merila in postopek za
podelitev javnega pooblastila podrobneje določi minister, pristojen za gospodarstvo.
19. člen
(odvzem javnega pooblastila)
(1) Nosilcu javnega pooblastila se lahko odvzame javno
pooblastilo, če:
– so s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju;
– z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog ne
izvaja v skladu s programom;
– z javnim pooblastilom dodeljenih nalog, tudi po predhodnem opominu ministra, pristojnega za gospodarstvo, ne
opravi pravočasno;
– se pri izvajanju nadzora iz prvega odstavka prejšnjega
člena ugotovijo večje nepravilnosti pri izvajanju nalog poverjenih z javnim pooblastilom.
(2) O odvzemu javnega pooblastila odloči minister, pristojen za gospodarstvo, z upravno odločbo.
20. člen
(nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil)
(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela pravnih oseb, ki jim je bilo podeljeno javno pooblastilo na podlagi tega zakona, opravlja ministrstvo, pristojno
za gospodarstvo.
(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, v zvezi z
danim javnim pooblastilom opravlja nad nosilcem javnega
pooblastila nadzor nad zakonitostjo njegovih splošnih aktov
in instančni nadzor nad zakonitostjo njegovih posamičnih
aktov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov)
(1) Vlada Republike Slovenije sprejme prvi program
ukrepov do septembra 2004.
(2) Vlada Republike Slovenije sprejme uredbo iz drugega odstavka 6. člena tega zakona najkasneje v šestih
mesecih od uveljavitve tega zakona.
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(3) Minister, pristojen za gospodarstvo, izda podzakonska predpisa iz tretjega odstavka 9. člena in tretjega odstavka 18. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona.
22. člen
(preoblikovanje institucij)
(1) Pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki je bil
kot javni zavod ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (Uradni list RS, št.
61/92 in 68/96), z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje
z izvajanjem nalog in programov iz 8. člena tega zakona, v
skladu z aktom o ustanovitvi, do preoblikovanja v skladu s
prvim odstavkom 7. člena tega zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije v roku šestih mesecev
od uveljavitve tega zakona preoblikuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, ustanovljen z
Aktom o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 96/2000 in
108/2000) v Slovenski podjetniški sklad in uskladi akt o ustanovitvi z določbami tega zakona.
23. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91,
66/93 in 22/2000).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
– Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje
sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 62/95 in 37/97) in
– Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za področje
malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 103/2000).
(3) Določbe podzakonskih predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami
tega zakona, do sprejema novih podzakonskih predpisov.
24. člen
(rok uveljavitve zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/91-10/11
Ljubljana, dne 30. marca 2004.
EPA 1119-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

1665.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
obrambi (ZObr-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2004.
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Št. 001-22-47/04
Ljubljana, dne 7. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O OBRAMBI (ZObr-D)
1. člen
V Zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97,
87/97, 13/98 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 47/02, 67/02 – popr.,
110/02 – ZGO-1 in 97/03 – odl. US) se v celotnem besedilu zakona besedilo »zakon o delavcih v državni upravi« ali »zakon
za delavce v državni upravi« nadomesti z besedilom »zakon
o javnih uslužbencih«, besedilo »delavci v državni upravi« v
ustreznem sklonu z besedama »javni uslužbenci«, besedilo
»predpisi o delavcih v državni upravi« z besedilom »predpisi o
javnih uslužbencih« in besedilo »višji upravni in upravni delavci
oziroma strokovno tehnični delavci« z besedilom »uradniki in
strokovno tehnični delavci« v ustreznem sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 20. člena se v 2. točki za besedama
»ki želijo« doda besedilo »opraviti prostovoljno služenje vojaškega roka, prostovoljno opravljati vojaško službo v rezervni
sestavi,«.
3. člen
V 29. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki
se glasita:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se v načrtih uporabe vojske lahko določijo pomembni energetski,
transportni, proizvodni, telekomunikacijski in drugi podobni
objekti ter sedeži organov oblasti na ravni države, kot objekti,
pomembni za obrambo države. Njihovo varovanje, vključno
z zračnim prostorom nad temi objekti, obalo in pripadajočim
akvatorijem pred temi objekti, izvaja tudi vojska v skladu z
načrti in po predhodni odobritvi vlade.
(5) Zračni prostor države nadzoruje in varuje vojska v
skladu z načrti, predpisi in mednarodnimi pogodbami.«.
4. člen
V 32. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena, štabni varnostni organi Slovenske vojske izvajajo preventivne naloge
protiobveščevalne zaščite poveljstev, enot in zavodov vojske,
štabno varnostne naloge ter usmerjajo in vodijo delo vojaške
policije, razen pri preiskovanju kaznivih dejanj v skladu s tem
zakonom, ki je v pristojnosti obveščevalno varnostne službe
ministrstva. Štabni varnostni organ generalštaba strokovno
vodi in usmerja delovanje podrejenih štabnih varnostnih
organov ter sodeluje z obveščevalno varnostno službo ministrstva.«.
5. člen
V 37. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Slovenska vojska lahko sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja
v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade. Pripadniki
Slovenske vojske pri opravljanju teh nalog nimajo policijskih
pooblastil.«.
6. člen
V 45. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Poveljnike, vključno z načelnikom generalštaba,
namestnike poveljnikov in druge pripadnike stalne sestave
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vojske se imenuje in razrešuje na formacijsko dolžnost v
skladu s tem zakonom brez interne in javne objave na podlagi službenih potreb, določenih s tem zakonom. Določbe
tega zakona o imenovanju in razreševanju na poveljniške in
druge formacijske dolžnosti se smiselno uporabljajo tudi za
imenovanje in razreševanje na formacijske dolžnosti, ki jih
opravljajo vojaški uslužbenci.«.
7. člen
V drugem odstavku 47. člena se številka »30« nadomesti z besedo »petih«.
V tretjem odstavku se na koncu besedila doda nov
stavek, ki se glasi:
»Delovna mesta, na katerih se opravlja vojaška služba,
se popolnjujejo z vojaškimi osebami, ki imajo v času opravljanja vojaške službe na teh delih pravice in dolžnosti kot druge
vojaške osebe v stalni sestavi vojske, podrejene pa so vodji
organizacijske enote ali organa, v katerem je tako delovno
mesto. Ta določba se smiselno uporablja tudi za inšpektorje
za obrambo.«.
8. člen
V tretjem odstavku 57. člena se na koncu 5. točke pika
nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. malomarno ravnanje s tajnimi podatki, ki ne povzroči večjih škodljivih posledic.«.
V četrtem odstavku se na koncu 2. točke črta podpičje
in doda besedilo »oziroma opravljanje vojaške službe pod
vplivom alkohola ali psihotropnih snovi;«.
Na koncu 17. točke se pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 18. točka, ki se glasi:
»18. protipravna odtujitev tajnih podatkov ali malomarno ravnanje s tajnimi podatki, ki povzroči večje škodljive
posledice.«.
9. člen
V prvem odstavku 65. člena se za besedama »s preprečevanjem« doda beseda », preiskovanjem«. Na koncu
odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Vojaška policija lahko preiskuje kazniva dejanja v vojski, za katera je predpisana denarna kazen ali kazen zapora
do treh let.«
V drugem odstavku se za besedami »tudi za varovanje«
doda besedilo »vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v Slovenski vojski, ki so posebnega pomena za
obrambo, vojaških delegacij,«.
10. člen
V prvem odstavku 66. člena se 5. točka spremeni tako,
da se glasi:
»5. uporablja prisilna sredstva;«.
11. člen
V drugem odstavku 67. člena se na koncu besedila
doda besedilo »in vozila za spremstvo.«
V tretjem odstavku se za besedama »javnem prometu«
doda besedilo »in pri varovanju oseb po tem zakonu«.
12. člen
V prvem odstavku 77. člena se za besedo »uvaža«
doda besedilo »ter opravlja posle posredovanja s tem blagom«.
V drugem odstavku se na koncu besedila doda besedilo
», če ni drugače določeno z mednarodno pogodbo.«.
13. člen
V 84.a členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vlada na predlog ministra lahko določi naloge in
postopke za izvajanje nadzora zračnega prostora, vključno
z zrakoplovi oboroženih sil zavezniških držav.«.
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14. člen
V prvem odstavku 86. člena se doda nov drugi stavek,
ki se glasi:
»Za določitev pravic in dolžnosti inšpektorjev za obrambo, se poleg tega zakona uporablja tudi zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor.«
V drugem odstavku se v tretji alinei za besedo »vojaškega« doda besedi »izobraževanja in«.
V tretjem odstavku se doda nov tretji stavek, ki se
glasi:
»Glavnega inšpektorja za obrambo v skladu s tem zakonom imenuje vlada na predlog ministra brez interne ali
javne objave.«.
15. člen
V prvem odstavku 87. člena se besedilo »poleg splošnih pooblastil, predpisanih za inšpekcije,« nadomesti z besedilom »pri opravljanju inšpekcijskega nadzora v enotah,
organih in organizacijah, v katerih opravlja inšpekcijski nadzor, poleg pooblastil, ki jih določa zakon, ki ureja inšpekcijski
nadzor, tudi«.
16. člen
V prvem odstavku 92. člena se za besedami »pogodbo
o zaposlitvi,« doda besedilo »pri čemer se zagotavlja enake
možnosti za moške in ženske,«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Uspešno zaključena šola za podčastnike oziroma
za častnike se šteje kot opravljen strokovni upravni izpit
oziroma državni izpit iz javne uprave. V programih šole za
podčastnike in šole za častnike morajo biti smiselno zajete vsebine, ki jih zakon določa za opravljanje strokovnega
upravnega izpita oziroma državnega izpita iz javne uprave
za javne uslužbence. Uspešno opravljeno osnovno vojaško
strokovno usposabljanje za vojaka se šteje kot pogoj za poklicno delo v Slovenski vojski in kandidatom ni treba opravljati
še strokovnega izpita.«.
Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Vojaški osebi preneha delovno razmerje na
obrambnem področju najkasneje do konca koledarskega
leta, v katerem izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih, ne glede na čas, za
katerega je sklenila pogodbo o zaposlitvi. Pri tem se upošteva
tudi zavarovalna doba s povečanjem oziroma dodana doba iz
naslova obveznega dodatnega zavarovanja. Vojaška oseba
ima ob prenehanju delovnega razmerja na obrambnem področju pravico do odpravnine kot ob upokojitvi po splošnih
predpisih. Odločbo o prenehanju delovnega razmerja izda
minister in je dokončna.«.
17. člen
V 93. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Sorazmeren del stroškov osnovnega in dopolnilnega
vojaško strokovnega izobraževanja in usposabljanja mora
vrniti tudi pripadnik stalne sestave, ki je sklenil pogodbo o
zaposlitvi za določen oziroma nedoločen čas, pa mu je bila
pogodba o zaposlitvi odpovedana zaradi krivdnih razlogov.
Sorazmerni del stroškov se pri pripadniku stalne sestave, ki
je sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ugotavlja
kot če bi pripadnik pogodbo o zaposlitvi sklenil za določen
čas desetih let. Povračila sorazmernega dela stroškov je
pripadnik stalne sestave oproščen, če je v ministrstvu delal
najmanj 15 let.«.
V četrtem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se
glasi:
»Pravico do usposobitve za civilni poklic in pravico do
odpravnine ima tudi vojak, ki je delal v ministrstvu najmanj
deset let, pa pogodbe o zaposlitvi ne more podaljšati zaradi
zdravstvenih ali drugih razlogov, ki niso posledica njegovega
krivdnega ali drugega neustreznega ravnanja.«.
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Dodajo se novi deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Pripadnik stalne sestave, ki mu je zaradi posledic
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, priznana invalidnost,
se razporedi na drugo delovno mesto v ministrstvu ali v drug
državni organ, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti
oziroma se mu omogoči poklicna rehabilitacija. Če prerazporeditev na drugo delovno mesto v ministrstvu ali v drug
državni organ ni možna, oziroma poklicna rehabilitacija ni
smotrna, se pripadnika stalne sestave začasno, najdalj do
pet let, razporedi na formacijsko dolžnost izven operativnih
enot. V času začasne razporeditve obdrži plačo, ki jo je imel
pred razporeditvijo.
(10) Pripadniku stalne sestave iz prejšnjega odstavka,
ki ga niti v petih letih ni mogoče prerazporediti na preostali
delovni zmožnosti ustrezno delovno mesto v ministrstvu ali v
drug državni organ, preneha delovno razmerje v ministrstvu.
Pripadnik stalne sestave ima v tem primeru pravico do odpravnine v višini zadnjih šestih povprečnih plač ter pravice iz
naslova zavarovanja za čas brezposelnosti ter pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, določene s splošnimi predpisi.
Odločba o prenehanju delovnega razmerja, ki jo izda minister, je dokončna.
(11) Pri imenovanju v čin ali razred ter poviševanju in
napredovanju vojaških oseb se uporablja postopek, določen
s tem zakonom. Usposobljenost in uspešnost dela vojaških
oseb se ocenjuje s službeno oceno v skladu s pravili službe
in kriteriji, ki jih predpiše minister.«.
18. člen
V 98.d členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki
se glasita:
»(4) Delavcem obveščevalno-varnostne službe ministrstva iz prvega odstavka 34. člena tega zakona pripadajo dodatki, obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in nezgodno zavarovanje, kot jih zakon določa za delavce Slovenske
obveščevalno-varnostne agencije.
(5) Delavcem obveščevalno-varnostne službe ministrstva iz drugega odstavka 34. člena tega zakona pripadajo
dodatki, obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in nezgodno zavarovanje, kot jih zakon določa za policijo. Delovna mesta iz prejšnjega in tega odstavka določi minister v
sistemizaciji delovnih mest.«.

si:

19. člen
V 100.a členu se doda nov deveti odstavek, ki se gla-

»(9) Delavci na obrambnem področju, ki se imenujejo in
razrešujejo v nazive v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, vlagajo ugovore iz imenovanja na način in po postopku,
določenem s tem zakonom.«.
20. člen
V 102. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki
se glasita:
»(3) Za varovanje tajnih podatkov v informacijskih in
telekomunikacijskih sistemih, ki se uporabljajo za obrambne
potrebe, in za povezavo teh sistemov z mednarodnimi obrambnimi in vojaškimi organizacijami v skladu z mednarodnimi
pogodbami, je pristojno ministrstvo, ki opravlja tudi naloge
organa pristojnega za kriptografsko zaščito podatkov, organa
za razdeljevanje kriptografskega materiala in organa za zaščito pred neželenim elektromagnetnim sevanjem naprav v
informacijskih in telekomunikacijskih sistemih, ki se uporabljajo za obrambne potrebe. Vlada lahko podrobneje določi
naloge, s katerimi se zagotavlja izvajanje varovanja tajnih
podatkov v informacijskih in telekomunikacijskih sistemih, ki
se uporabljajo za obrambne potrebe, kriptografsko zaščito in
zaščito pred neželjenim elektromagnetnim sevanjem.
(4) Ministrstvo upravlja in koordinira z drugimi državnimi
organi uporabo radiofrekvenčnih pasov, ki so namenjeni za
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potrebe varnosti, obrambe države ter varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami.«.
21. člen
V prvem odstavku 105. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 500.000 do 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek:«.
Za 10. točko se doda nova 10.a točka, ki se glasi:
»10.a če opravlja posle posredovanja, prodaje, izvoza,
uvoza ali tranzita vojaškega orožja in opreme brez dovoljenja
ministrstva (prvi odstavek 77. člena);«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa, ki stori
prekršek iz 4., 5., 9.a, 9.b in 12. točke prvega odstavka tega
člena.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zaseženo vojaško orožje in opremo iz 10.a točke
prvega odstavka tega člena se odvzame.«.
22. člen
V 106. členu se napovedni stavek spremeni tako, da
se glasi:
»Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik:«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(prenehanje delovnega razmerja zaradi pridobitve pravice
do pokojnine)
(1) Vojaškim osebam na obrambnem področju, ki so
sklenile pogodbo o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas
ali so se zaposlile za nedoločen čas pred dnem uveljavitve
tega zakona, preneha delovno razmerje na obrambnem področju najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem
izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine
po splošnih predpisih. Vojaškim osebam, ki so izpolnile pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po splošnih
predpisih pred uveljavitvijo tega zakona, preneha delovno
razmerje najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev
pravice do starostne pokojnine iz prejšnjega odstavka se
upošteva tudi zavarovalna doba s povečanjem oziroma dodana doba iz naslova obveznega dodatnega zavarovanja.
24. člen
(prenehanje delovnega razmerja s pravico do pokojnine)
(1) Delovnim invalidom na obrambnem področju, ki jih ni
mogoče razporediti na proste formacijske dolžnosti ali prosta
delovna mesta, najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega
zakona preneha delovno razmerje s pravico do pokojnine ob
izpolnitvi pogojev minimalne starosti in minimalne pokojninske dobe, kot so določeni za posamezno leto v 404. členu
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) Pri odmeri pokojnine iz prejšnjega odstavka se ne
upošteva določb splošnih predpisov o povečanju oziroma
zmanjšanju starostne pokojnine ter ugodnejšem vrednotenju
delovne dobe, daljše od polne delovne dobe. Tako odmerjena
pokojnina ne more biti nižja od zneska pokojnine, odmerjene
od 82% dejanske pokojninske osnove posameznega upra-
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vičenca oziroma najnižje pokojninske osnove, če je to zanj
ugodneje.
25. člen
(prenehanje delovnega razmerja)
(1) O prenehanju delovnega razmerja iz 23. in 24. člena
tega zakona odloči minister. Odločba o prenehanju delovnega razmerja je dokončna.
(2) Delavci iz 23. in 24. člena tega zakona imajo ob prenehanju delovnega razmerja pravico do odpravnine v višini
kot ob upokojitvi, določeni s splošnimi predpisi. Sredstva za
razliko med pokojnino po splošnih predpisih in pokojnino po
tem zakonu se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije.
26. člen
(uporaba zakona za zaposlene)
(1) Delavci na obrambnem področju, ki so bili pripadniki
stalne sestave Teritorialne obrambe na dan 18. julija 1991 in
so imeli na dan 14. januarja 1995 najmanj 15 let skupne zavarovalne dobe, pa jim zato ni bilo treba v skladu z zakonom
o obrambi pridobiti predpisane ustrezne stopnje splošne
izobrazbe za poklicno delo v vojski, ob uveljavitvi tega zakona obdržijo razporeditev na formacijsko dolžnost oziroma
delovna mesta in naziv.
(2) Delavci na obrambnem področju, ki so bili v skladu s
prvim odstavkom 9. člena Uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest
v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98 in
59/02) razporejeni na formacijsko dolžnost oziroma delovno
mesto, za katero je predpisana ena stopnja višje izobrazbe
kot jo imajo, ob uveljavitvi tega zakona obdržijo razporeditev
na formacijsko dolžnost ali delovno mesto in naziv.
(3) Šteje se, da izpolnjujejo pogoje glede zahtevane
strokovne izobrazbe za vojake oziroma podčastnike pripadniki stalne sestave, ki imajo IV. stopnjo izobrazbe, ki so ob
uveljavitvi tega zakona razporejeni na formacijske dolžnosti
vojakov oziroma podčastnikov z zahtevano V. stopnjo izobrazbe. Vojaške osebe na teh dolžnostih obdržijo razporeditev
na formacijsko dolžnost ali delovno mesto in naziv.
(4) Šteje se, da izpolnjujejo pogoje glede strokovne izobrazbe za častnike, pripadniki stalne sestave, ki imajo VI.
stopnjo izobrazbe in so sklenili pogodbe o zaposlitvi pred
uveljavitvijo tega zakona, razporejeni pa so na formacijske
dolžnosti, za katere se po spremembi predpisov zahteva VII.
stopnja izobrazbe. Vojaške osebe na teh dolžnostih obdržijo
razporeditev na formacijsko dolžnost ali delovno mesto in
naziv.
(5) Delavci na obrambnem področju, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz prejšnjih odstavkov in so ob uveljavitvi tega zakona vpisani v ustrezni izobraževalni program za pridobitev
manjkajoče stopnje izobrazbe oziroma se vpišejo v tak program v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, obdržijo
razporeditev na formacijsko dolžnost oziroma delovno mesto
in naziv s pogojem, da pridobijo ustrezno stopnjo izobrazbe
do izteka roka, določenega v pogodbi o izobraževanju oziroma dokler redno opravljajo obveznosti, določene z izobraževalnim programom, vendar najkasneje do 14. januarja
2009.
(6) Delavca, ki je vpisan v ustrezen izobraževalni program za pridobitev manjkajoče stopnje izobrazbe, pa ne pridobi ustrezne stopnje izobrazbe do izteka rokov iz prejšnjega
odstavka, se najkasneje v 90 dneh po izteku roka razporedi
na formacijsko dolžnost oziroma delovno mesto, za katero
izpolnjuje pogoje glede stopnje in smeri izobrazbe, ne glede
na njegov čin ali naziv. Najkasneje v dveh letih po uveljavitvi
tega zakona se razporedi tudi delavce na obrambnem področju, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega, drugega, tretjega in
prejšnjega odstavka, na formacijske dolžnosti oziroma delovna mesta, za katere izpolnjujejo predpisane pogoje glede
stopnje in smeri izobrazbe.
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(7) Vojaške osebe iz prvega odstavka tega člena se pri
imenovanju na formacijsko dolžnost ali delovno mesto po
novi organizaciji vojske v skladu z zakonom o obrambi, lahko
imenujejo le na formacijsko dolžnost ali delovno mesto, za
katero se zahteva formacijski čin, ki je enak osebnemu činu,
kot ga imajo ob uveljavitvi tega zakona.
(8) Delavci na obrambnem področju, ki so ob uveljavitvi tega zakona razporejeni na formacijsko dolžnost oziroma
delovno mesto, za katero nimajo predpisane ustrezne izobrazbe, ne morejo biti razporejeni na višje formacijske dolžnosti
oziroma višja delovna mesta, niti ne morejo biti povišani v
činih in napredovati v razredih oziroma napredovati v nazivih
in ne napredovati v plačilnih razredih.
27. člen
(odpoved činu)
(1) Vojaška oseba v stalni sestavi, ki po zakonu ne
izpolnjuje predpisanih izobrazbenih pogojev za opravljanje
vojaških, podčastniških ali častniških formacijskih dolžnosti,
se lahko vojaškemu, podčastniškemu ali častniškemu činu
pisno odpove v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Vojaška oseba iz prejšnjega odstavka se razporedi
na vojaško oziroma podčastniško formacijsko dolžnost, za
katero izpolnjuje pogoje. Prizna se ji najvišji vojaški oziroma
podčastniški čin glede na pogoje, ki jih izpolnjuje, in se na
tej dolžnosti povišuje v višji čin v skladu s tem zakonom. S
to dolžnostjo se uskladi tudi plača in druge pravice v zvezi
z delom. Vojak oziroma podčastnik lahko ponovno pridobi
podčastniški oziroma častniški čin le, če izpolni predpisane
pogoje.
(3) Činu se lahko pisno odpove tudi oseba, ki je sklenila
pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi vojske oziroma pogodbo
o službi v rezervni sestavi po uveljavitvi tega zakona, če je čin
pridobila kot pripadnik rezervne sestave vojske.
28. člen
(delovna mesta na katerih se opravlja vojaška služba)
(1) Vojaške osebe, ki so sklenile pogodbo o zaposlitvi
pred uveljavitvijo tega zakona in so razporejene na delovna
mesta, na katerih se opravlja vojaška služba, sklenejo dodatek k pogodbam o zaposlitvi.
(2) Delavci na obrambnem področju, ki delajo na delovnih mestih, kjer se opravlja vojaška služba, pridobijo pravico
do dodatka za stalnost z uveljavitvijo tega zakona v višini,
določeni s tem zakonom.
(3) Pri izračunu višine dodatka za stalnost se v delovno dobo všteva tudi poklicno opravljanje vojaške službe v
formacijah Teritorialne obrambe oziroma v drugih sestavah,
izenačenih s Teritorialno obrambo v skladu s predpisi ter
opravljanje vojaške službe na določenih delovnih mestih
oziroma delih v ministrstvu ali v drugih državnih organih.
29. člen
(odstopanje v činu)
(1) Poročnik ali nadporočnik, ki izpolnjuje predpisane
pogoje in je ob uveljavitvi oziroma bo po uveljavitvi tega
zakona razporejen na formacijsko dolžnost, za katero se
zahteva dve stopnji višji čin, kot je njegov osebni čin, obdrži
razporeditev na formacijsko dolžnost in naziv, vendar ne dalj
kot dve leti po uveljavitvi tega zakona. Določba tega odstavka
se smiselno uporablja tudi za poročnike korvete in poročnike fregate. Častniku se razporeditev na takšno formacijsko
dolžnost všteva v obdobje za povišanje.
(2) Štabni vodnik, višji štabni vodnik ali praporščak, ki
ima predpisano izobrazbo, se lahko razporedi na formacijsko
dolžnost za katero se zahteva dve stopnji višji čin, kot je njegov osebni čin, vendar ne dalj kot tri leta po uveljavitvi tega
zakona. Podčastniku se razporeditev na takšno formacijsko
dolžnost všteva v obdobje za povišanje.
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30. člen
(prevedba in imenovanje v naziv vojaških oseb)
Prevedba oziroma imenovanje vojaških oseb v naziv v
skladu s predpisi o javnih uslužbencih je izenačeno z imenovanjem na formacijsko dolžnost po zakonu o obrambi, izvaja
pa se z akti vodenja in poveljevanja.
31. člen
(globe)
(1) Globe, določene v 21. členu tega zakona, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03)
v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki
so za globo določene v 21. členu tega zakona, razen za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika.
(2) Za prekrške, določene v 22. členu tega zakona, se
do začetka uporabe zakona iz prejšnjega odstavka kaznuje
posameznik z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev.
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(3) Če se pristojbina plača na račun iz prejšnjega odstavka, se kot datum plačila šteje datum, ko je celotni znesek
pristojbine knjižen na ta račun.
(4) Če pristojbina iz drugega odstavka tega člena ni
plačana, se šteje, da je prijava umaknjena.
3. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 391-12/2004-2
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0018
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

32. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 200-01/90-3/52
Ljubljana, dne 30. marca 2004.
EPA 1114-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
1666.

Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o modelu
Skupnosti

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM,
23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in
52/02 – ZDU-1) in v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o modelu
Skupnosti
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo postopki za izvajanje uredbe
Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelu
Skupnosti (UL L, št. 003/2002) v Republiki Sloveniji.
2. člen
(pristojbine)
(1) Če vloži prijavitelj prijavo za model Skupnosti pri
Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad), mora ob vložitvi prijave plačati pristojbino za pošiljanje prijave Uradu za harmonizacijo notranjega trga (znamke in modeli) Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: OHIM).
(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka znaša 10.000 tolarjev in se plača na račun št. 01100-1000307004 pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila v Ljubljani ali na blagajni
urada.

1667.

Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki
Skupnosti

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM,
23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in
52/02 – ZDU-1) v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona
o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki
Skupnosti
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo postopki za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki
Skupnosti (UL L, št. 011/1994) v Republiki Sloveniji.
2. člen
(pristojbine)
(1) Če vloži prijavitelj prijavo za znamko Skupnosti pri
Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad), mora ob vložitvi prijave plačati pristojbino za pošiljanje prijave Uradu za harmonizacijo notranjega trga (znamke in modeli) Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: OHIM).
(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka znaša 10.000 tolarjev in se plača na račun št. 01100-1000307004 pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila v Ljubljani ali na blagajni
urada.
(3) Če se pristojbina plača na račun iz prejšnjega odstavka, se kot datum plačila šteje datum, ko je celotni znesek
pristojbine knjižen na ta račun.
(4) Če pristojbina iz drugega odstavka tega člena ni
plačana, se šteje, da je prijava umaknjena.
3. člen
(poizvedba)
Urad ne izvaja poizvedb o prejšnjih znamkah Skupnosti
ali prijavah znamk Skupnosti, ki se lahko uveljavljajo kot razlog zoper registracijo znamke Skupnosti.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(sprememba v nacionalno prijavo)
(1) Če prijavitelj zahteva spremembo prijave ali znamke
Skupnosti v nacionalno prijavo, mora v roku treh mesecev od
dneva vročitve poziva urada:
a) plačati ustrezne pristojbine, določene z Uredbo o
pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske
lastnine (Uradni list RS, št. 110/01 in 91/02);
b) predložiti slovenski prevod prijave in morebitnih spremnih dokumentov;
c) sporočiti naslov za obveščanje, ki je na območju Republike Slovenije, ali predložiti pooblastilo za zastopanje;
d) predložiti prikaz znaka v petih izvodih.
(2) Prijavitelj lahko pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena zahteva njegovo podaljšanje za največ
tri mesece.
5. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 391-12/2004-1
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2111-0017
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

1668.

Uredba o višini stroškov posredovanja
informacij javnega značaja

Na podlagi 35. člena Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o višini stroškov posredovanja informacij
javnega značaja
1. člen
(predmet uredbe)
(1) Ta uredba določa višino materialnih stroškov, ki jih
lahko organi, zavezani za posredovanje informacij javnega
značaja po prvem odstavku 1. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: organi), zaračunajo
prosilcem za posredovanje informacij javnega značaja (v nadaljevanju: prosilci) ter pogoje in način plačila teh stroškov.
(2) Neposredni proračunski uporabniki državnega proračuna stroškov posredovanja informacij javnega značaja ne
zaračunavajo.
2. člen
(načini posredovanja informacij)
(1) Organ zaračuna prosilcu informacij javnega značaja
stroške za:
– posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis
šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
– pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko,
če se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
– pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko,
če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa
želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
– poštnino za pošiljanje po pošti.
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(2) Organ ne zaračuna stroškov:
– za vpogled v dokumente,
– za telefonsko posredovanje informacij,
– za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne
gre hkrati za primere iz tretje alinee prejšnjega odstavka,
– za posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki
skupaj ne presegajo petih strani.
(3) Organ posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.
3. člen
(cenik)
Cene materialnih stroškov posredovanja informacij
javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije formata A4 10,00 SIT,
2. ena stran fotokopije formata A3 20,00 SIT,
3. ena stran fotokopije večjega formata 250,00 SIT,
4. ena stran barvne fotokopije formata A4 100,00 SIT,
5. ena stran barvne fotokopije formata A3 200,00 SIT,
6. ena stran barvne fotokopije večjega formata
500,00 SIT,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 200,00 SIT,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R
500,00 SIT,
9. elektronski zapis na eni disketi 100,00 SIT,
10. posnetek na eni videokaseti 1000,00 SIT,
11. posnetek na eni audiokaseti 500,00 SIT,
12. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz
elektronske v fizično obliko 10,00 SIT,
13. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4
iz elektronske v fizično obliko 100,00 SIT,
14. pretvorba ene strani dokumenta večjega formata iz
elektronske v fizično obliko 250,00 SIT,
15. pretvorba ene barvne strani dokumenta večjega
formata iz elektronske v fizično obliko 500,00 SIT,
16. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 5,00 SIT,
17. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4
iz fizične v elektronsko obliko 20,00 SIT,
18. pretvorba ene strani dokumenta večjega formata iz
fizične v elektronsko obliko 50,00 SIT,
19. pretvorba ene barvne strani dokumenta večjega
formata iz fizične v elektronsko obliko 100,00 SIT,
20. poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z
vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.
4. člen
(način plačila stroškov)
(1) Prosilec plača materialne stroške po prejemu zahtevanih informacij. Organ ob posredovanju informacij prosilcu izda račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija
stroškov v skladu s to uredbo.
(2) Stroške plača prosilec s plačilnim nalogom.
(3) Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 20.000,00 SIT, lahko od prosilca
zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij organ
obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda račun v
skladu s prvim odstavkom. V primeru, da polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju
informacije vrne presežni znesek. Če pa dejansko nastali
stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec
razliko plača v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
(4) Prosilec mora plačati stroške posredovanja informacij ali polog v petnajstih dneh od prejema računa ali zahtevka
za položitev pologa.
(5) Organ iz razlogov ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo
5.000,00 SIT. Če isti prosilec pri posameznem organu v tekočem mesecu zahteva več informacij, katerih skupni znesek presega 5.000,00 SIT, lahko organ, ne glede na določbo
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prejšnjega stavka, stroške zaračuna takoj, ko ti presežejo
omenjeni znesek.

skusnega poročila, ki je del tehnične dokumentacije, ugotovi,
da lovilec olj izpolnjuje zahteve tega standarda.«.

5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
V 7. členu se v prvi alinei besedilo »pr. EN 858-1« nadomesti z besedilom »SIST EN 858-2«.

Št. 655-05/2004-1
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2003-2811-0024
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

1669.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi,
objektov za vzdrževanje in popravila motornih
vozil ter pralnic za motorna vozila

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99
– odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 10/04
– odl. US) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99
– ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za
preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za
vzdrževanje in popravila motornih vozil ter
pralnic za motorna vozila
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna
vozila (Uradni list RS, št. 10/99) se 5. člen spremeni tako,
da se glasi:
»5. člen
Upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja mora zagotoviti, da so iz odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo
ali neposredno v vode, izločene lahke tekočine, kot sta olje
in bencin, z izločevalnikom lahkih tekočin (v nadaljnjem besedilu: lovilec olj), katerega velikost, vgradnja, obratovanje in
vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN 858-2.
Upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja mora zagotoviti, da se za izločevanje lahkih tekočin iz odpadnih vod iz
vira onesnaževanja vgradi lovilec olj, ki je kot gradbeni proizvod načrtovan, preskušen in označen v skladu s predpisi,
ki urejajo gradbene proizvode.
Upravljavec ali lastnik vira onesnaževanja lahko odvaja
odpadne vode, očiščene na lovilcu olj, ki ni gradbeni proizvod
iz prejšnjega odstavka in je zgrajen na kraju samem, če za
tako odvajanje odpadnih vod pridobi dovoljenje ministrstva,
pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Ministrstvo izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka na
podlagi vloge upravljavca ali lastnika vira onesnaževanja,
če iz tehnične dokumentacije o lovilcu olj, priložene k vlogi,
izhaja, da je bil lovilec olj načrtovan in preskušen v skladu z
zahtevami standarda SIST EN 858-1 in se na podlagi pre-

3. člen
V 9. členu se v prvi alinei besedilo »pr. EN 858-1« nadomesti z besedilom »SIST EN 858-2«.
4. člen
Za 14. členom se doda novi 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena te uredbe lahko upravljavec ali lastnik vira
onesnaževanja odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo
ali neposredno v vode, če je za odpadne vode zagotovljeno
izločevanje lahkih tekočin, kot sta olje in bencin, z lovilcem
olj, za katerega je izdano gradbeno dovoljenje pred 1. junijem
2004.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-11/2004-1
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0094
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

1670.

Odločba o imenovanju vodje okrožnega
državnega tožilstva na Okrožnem državnem
tožilstvu v Ljubljani

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94, 59/99, 110/02
in 14/03) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM,
23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-c
in 52/02 – ZDU-1) je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, številka 111-91/03 z dne 24. 3. 2004,
na 68. seji dne 1. 4. 2004 sprejela

ODLOČBO
o imenovanju vodje okrožnega državnega
tožilstva
Slavica Sketelj, rojena 9. 5. 1948, se imenuje za vodjo
okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, za dobo šestih let.
Št. 115-14/2004
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.
EVA 2004-2011-0027
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
1671.

Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti,
nad katerimi so potrebne objave javnih naročil
v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti

Za izvrševanje 20. člena Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) in na
podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o določitvi tolarskih protivrednosti, nad katerimi
so potrebne objave javnih naročil v Uradnem
glasilu Evropskih skupnosti
1. člen
S tem pravilnikom se določajo tolarske protivrednosti,
določene na podlagi metodologije za izračun, skladno s tretjim odstavkom 26. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 39/00, 102/00 – popr. in 2/04, v nadaljnjem besedilu:
ZJN-1).
2. člen
Kot tolarska protivrednost za vrednosti, izražene v
EUR ali posebnih pravicah črpanja, se določijo naslednje
vrednosti:
– vrednost 130.000 posebnih pravic črpanja iz 2. točke
83. člena in 2. točke 95. člena ZJN-1 je 35,001.652 tolarjev,
– vrednost 200.000 posebnih pravic črpanja iz 1. točke
83. člena in 3. točke 95. člena ZJN-1 je 53,848.680 tolarjev,
– vrednost 400.000 posebnih pravic črpanja iz 2.a) točke 112. člena, 2.a) točke 113. člena ZJN-1 je 107,697.260
tolarjev,
– vrednost 5,000.000 posebnih pravic črpanja iz 1.
točke prvega odstavka 87. člena 2.c) točke 112. člena,
druge alinee 2. točke prvega odstavka 115. člena ZJN-1, je
1.346,217.001 tolarjev,
– vrednost 80.000 EUR iz tretjega odstavka 30. člena
ZJN-1 je 18,180.993 tolarjev,
– vrednost 200.000 EUR iz 1. točke 95. člena ZJN-1 je
45,452.482 tolarjev,
– vrednost 400.000 EUR iz 2.b) in 3.a) točke 112. člena, 2.b) točke in 3. točke 113. člena ZJN-1 je 90,904.965
tolarjev,
– vrednost 600.000 EUR iz 1.a) točke 112. člena, 1.
točke 113. člena ZJN-1 je 136,357.447 tolarjev,
– vrednost 750.000 EUR iz prvega odstavka 67. člena, 1. in 3. točke prvega odstavka 115. člena ZJN-1 je
170,446.809 tolarjev,
– vrednost 1,000.000 EUR iz tretjega odstavka 30. člena ZJN-1 je 227,262.412 tolarjev,
– vrednost 5,000.000 EUR iz 2. točke prvega odstavka
87. člena, 1.b) in 3.b) točke 112. člena, prve in tretje alinee
2. točke prvega odstavka 115. člena ZJN-1 je 1.136,312.061
tolarjev.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 433-16/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 2004-1611-0084
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance
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Pravilnik o vsebini operativnih programov
dela, letnih dopolnilih k operativnim
programom dela in poročilih organizacij
proizvajalcev za sadje in zelenjavo

Na podlagi 19., 27. in 28. člena Uredbe o ureditvi trga
s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 22/04) ter
75. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
52/02 – ZDU in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o vsebini operativnih programov dela, letnih
dopolnilih k operativnim programom dela
in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje
in zelenjavo
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa natančnejšo vsebino in obliko trido petletnih operativnih programov dela (v nadaljnjem besedilu: program dela), letnih dopolnil programa dela in letna ter
končna poročila pravne osebe, ki je zaprosila za priznanje
organizacije proizvajalcev oziroma ki jih je minister, pristojen
za kmetijstvo, kot organizacijo proizvajalcev že priznal (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev).
(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi
za pripravo programov dela, letnih dopolnil programov dela
in poročil za mednacionalne organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev, medpanožne organizacije ter
skupine proizvajalcev.
2. člen
(dopolnila in poročila)
(1) Določbe tega pravilnika, ki določajo vsebino programa dela, se uporabljajo tudi za izdelavo letnih dopolnil k
programom dela (v nadaljnjem besedilu: letna dopolnila) in
poročil organizacij proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: poročila), razen, da poleg zahtevanih podatkov o predvidenem
poslovanju, letna dopolnila organizacij proizvajalcev vsebujejo podatke o spremembah oziroma dopolnitvah poslovanja,
letna poročila pa o realiziranem poslovanju.
(2) Končno poročilo je skupek letnih poročil za celotno
trajanje programa dela. V končnem poročilu mora biti za
vsakega od navedenih namenov poslovanja iz 4. člena tega
pravilnika opravljen pregled izvedenih aktivnosti in analiza
učinkovitosti izvedenih aktivnosti pri doseganju posameznega namena. Analizo učinkovitosti izvedenih aktivnosti lahko
pripravi organizacija proizvajalcev sama ali pa jo za njih pripravi druga usposobljena pravna oziroma fizična oseba.
(3) Poleg končnega poročila in letnega poročila iz prejšnjega odstavka, ki je skupek delnih poročil, organizacija proizvajalcev do 15. aprila, 15. julija, 15. oktobra in 15. januarja
za preteklo trimesečje na ministrstvo pristojno za kmetijstvo
posreduje še podatke o:
– prometu, ki je predmet registracije organizacije poslovanja v tem trimesečju (na tabeli 02.2. iz priloge 4 tega
pravilnika);
– višini zbranih sredstev operativnega sklada v tem trimesečju (na tabeli 1.2. iz priloge 11 tega pravilnika);
– morebitnih pristopih in izstopih članov organizacije
proizvajalcev (na tabeli 2.1. iz priloge 4 tega pravilnika);
– izvedenih aktivnostih, za katere organizacija proizvajalcev predlaga ministrstvu sofinanciranje (na prilogi 9 tega
pravilnika).
(5) Dopolnila se običajno vlagajo največ enkrat letno.
Izjemoma, če obstajajo utemeljeni objektivni razlogi, ki jih
organizacija proizvajalcev pisno obrazloži, se organizaciji
proizvajalcev dovoli dopolniti program več kot enkrat letno.
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(6) Organizacija proizvajalcev mora v programu dela, v
dopolnilih oziroma v poročilih navesti poleg podatkov zahtevanih s tem pravilnikom tudi vse druge okoliščine, ki vplivajo
na poslovanje organizacije dela.
3. člen
(več pridelovalcev kot ustanovitelj)
Če je ustanovitelj organizacije proizvajalcev pravna
oseba (npr. zadruga) v katero so združeni pridelovalci, je
treba vse podatke o članih in njihovi pridelavi, iz prilog 4, 8,
9 in 11 tega pravilnika, v programu dela, v dopolnitvah programa dela in v poročilih izpolniti tudi za pridelovalce člane
pravne osebe.
4. člen
(poslovne funkcije organizacije proizvajalcev v programu
dela)
Iz programa dela mora biti razvidno, da je namen poslovanja organizacije proizvajalcev, da bo trajno in učinkovito
izvajala zlasti naslednje funkcije:
– načrtovala pridelavo in usklajevala ponudbo s povpraševanjem glede kakovosti in količine;
– pospeševala koncentracijo ponudbe in skupnega
trženja svojih članov;
– zmanjševala proizvodne stroške in stabilizirala pridelovalne cene;
– uvajala okolju prijazne tehnologije pridelave, dodelave ter okolju prijazno ravnanje z odpadki, s ciljem ohranjati
kakovost vode, tal, krajine in ohranjati oziroma spodbujati
biološko raznolikost.
5. člen
(vsebina programa dela)
(1) Program dela mora prikazovati realno stanje preteklega poslovanja in načrt poslovanja organizacije proizvajalcev v naslednjih treh do petih letih ter mora vsebovati zlasti
podatke, ki jih določa uredba, ki ureja ureditev trga s svežim
sadjem in zelenjavo:
– opis stanja in analizo poslovanja;
– cilje poslovanja,
– seznam članov organizacije proizvajalcev in njihov
obseg proizvodnje;
– načrt proizvodnje;
– načrt trženja;
– podatke o organizacijski strukturi in kadrih;
– podatke o sredstvih (zgradbe, stroji in oprema);
– predvidene investicije in druge aktivnosti na nivoju
organizacije proizvajalcev;
– predvidene investicije pri članih organizacije proizvajalcev;
– pričakovan poslovni rezultat;
– gibanje sredstev operativnega sklada.
(2) Program dela mora biti pripravljen tako, da so za vse
aktivnosti iz prejšnjega odstavka določeni časovni okviri.
(3) Program dela mora organizacija proizvajalcev pripraviti na podlagi vzorcev iz prilog 1 do 11 tega pravilnika.
6. člen
(osnovni podatki o programu dela)
Na uvodno stran programa dela se v skladu z vzorcem
iz priloge 1 tega pravilnika vpiše osnovne podatke o organizaciji proizvajalcev.
7. člen
(opis stanja)
(1) Organizacija proizvajalcev v skladu z vzorcem iz priloge 2 tega pravilnika predstavi svoje poslovanje, značilnosti
proizvodov ter panogo dejavnosti in priloži bilanco stanja in
uspeha.
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(2) Poročilu organizacije proizvajalcev ni potrebno priložiti opisa in analiz poslovanja in dejavnosti organizacije
proizvajalcev iz vzorca priloge 2 tega pravilnika.
8. člen
(cilji poslovanja organizacije proizvajalcev)
(1) Glede na analizo stanja iz prejšnjega člena, se v
skladu z vzorcem iz priloge 3 tega pravilnika, v programu
dela določijo dolgoročni in kratkoročni cilji za poslovanje
organizacije proizvajalcev ter strategija in aktivnosti za doseganje teh ciljev.
(2) Kratkoročne cilje se v programu dela oziroma dopolnilih k programu dela za prvo leto poslovanja po oddaji programa oziroma dopolnila k programu navede bolj podrobno,
in sicer po četrtletjih v skladu s tretjim odstavkom 2. člena
tega pravilnika.
(3) Vsako leto kot dopolnitev programa dela organizacija proizvajalcev predloži kratkoročne cilje za naslednje leto
poslovanja.
(4) V poročilu mora organizacija proizvajalcev navesti,
kako so bili cilji izpolnjeni.
9. člen
(seznam članov in njihov obseg proizvodnje)
Organizacija proizvajalcev predloži podatke o svojih
članih in njihovem obsegu proizvodnje v skladu z vzorcem
iz priloge 4 tega pravilnika.
10. člen
(načrt proizvodnje)
Načrt proizvodnje organizacije proizvajalcev zajema le
proizvodnjo članov organizacije proizvajalcev, ter se izdela v
skladu z vzorcem iz priloge 5 tega pravilnika. Načrt predstavlja seštevke predvidenih letnih količin pridelkov vseh članov
organizacije proizvajalcev iz prejšnjega člena.
11. člen
(načrt trženja)
V načrtu trženja organizacija proizvajalcev prikaže v
skladu z vzorcem iz priloge 6 tega pravilnika, glede na prodajne možnosti, predvideno trženje proizvodnje svojih članov
in usklajevanje proizvodnje s povpraševanjem na trgu.
12. člen
(kadri)
V skladu z vzorcem iz priloge 7 tega pravilnika se v
programu dela prikaže kadrovsko in organizacijsko strukturo
organizacije proizvajalcev.
13. člen
(oprema in druga sredstva)
(1) V skladu z vzorcem iz priloge 8 tega pravilnika
o opremi in drugih sredstvih se sestavi seznam sredstev
(zgradb, opreme in strojev), ki jih uporablja organizacija
proizvajalcev.
(2) Če organizacija proizvajalcev določene aktivnosti
poveri drugim osebam mora programu dela priložiti dodatno
dokumentacijo v skladu z uredbo, ki ureja trg s svežim sadjem in zelenjavo.
14. člen
(investicije in druge aktivnosti)
(1) Organizacija proizvajalcev pripravi v skladu z vzorcem iz priloge 9 tega pravilnika, o investicijah in drugih aktivnostih, program naložb v sredstva, opremo in stroje, ki jih v
času trajanja programa potrebuje in za katere planira njihovo
izvedbo ter druge aktivnosti za doseganje ciljev poslovanja,
kot so npr. promocija in izobraževanje.
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(2) Iz programa dela mora biti jasno razvidno katere
aktivnosti se bodo izvajale iz sredstev operativnega sklada
in za katere aktivnosti organizacija proizvajalcev predlaga
ministrstvu, da se sofinancirajo iz proračuna.
(3) Za vse aktivnosti mora organizacija proizvajalcev
navesti vire sredstev, pri čemer za aktivnosti za katere
predlagajo, da se sofinancirajo iz proračuna ne sme biti vir
sredstev kredit oziroma lizing.
15. člen
(sofinanciranje operativnega sklada)
(1) Naložbe in aktivnosti, ki se lahko sofinancirajo iz proračuna so takšne naložbe in aktivnosti, ki služijo organizaciji
proizvajalcev kot celoti oziroma večini članov organizacije
proizvajalcev, in sicer:
– stroški izobraževanja svojih članov in zaposlenih
kadrov;
– stroški dela zaposlenih, ki predstavljajo dodatne
stroške, ki nastanejo zaradi aktivnosti v smislu izboljševanja
ravni trženja oziroma dodatne stroške za izboljšanje kakovosti varstva okolja ali ohranitve visoke ravni varstva okolja
(usposabljanje, izobraževanje, nujna dokumentacija o urah),
do največ 20% sredstev operativnega sklada v posameznem
letu;
– stroški pospeševanja in promoviranja oznak kakovosti, označb porekla kot sekundarnega sporočila promocije
in druga promocija vključno s promocijo blagovnih znamk
organizacij proizvajalcev;
– investicije za povečanje kakovosti in izboljšanje okoljske prijaznosti, vključno s:
a) prevoznimi sredstvi, ki so opremljena z napravami
za hlajenje oziroma napravami za nadzorovanje klimatskih
pogojev,
b) investicije oziroma naložbe na kmetijskih gospodarstvih, le če se bodo uporabljale za več članov organizacije
proizvajalcev.
(2) V nobenem primeru se ne more sofinancirati iz
proračuna:
– aktivnosti, ki jih predpisi Evropske unije, ki urejajo
organizacije proizvajalcev, določajo kot tiste aktivnosti, ki se
jih ne sofinancira;
– nakup oziroma najem rabljene opreme;
– naložbe, ki se v skladu z razpisanimi pogoji financirajo
iz sredstev strukturnih skladov Evropske unije (še zlasti: obnova-prestrukturiranje sadovnjakov in izgradnja – novogradnja ali obnova objektov za dodelavo za trg).
(3) Organizacija proizvajalcev mora za vse aktivnosti,
katerih vrednost je večja od 200.000 SIT, razen za stroške
dela zaposlenih iz druge alinee prvega odstavka tega člena,
hraniti dokumentacijo o sistemu izbora najugodnejšega ponudnika (zbiranju najmanj treh ponudb oziroma o poteku
razpisa za iskanje najugodnejšega ponudnika).
16. člen
(pričakovan poslovni rezultat)
V skladu z vzorcem iz priloge 10 tega pravilnika se v
tabelah bilanca uspeha in bilanca stanja iz podatkov načrta
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prodaje in predvidenih stroškov poslovanja sestavi predvideno bilanco uspeha ter predračun bilance stanja (oboje brez
upoštevanja investicij) za vsa leta trajanja programa.
17. člen
(gibanje sredstev operativnega sklada)
V skladu z vzorcem iz priloge 11 tega pravilnika se v
programu dela predvidi način financiranja operativnega sklada (z navedbo določb pravil delovanja organizacij proizvajalcev) ter gibanje sredstev operativnega sklada, kar pomeni
vse predvidene finančne transakcije na računu operativnega
sklada organizacije proizvajalcev za čas trajanja programa,
v prvem letu poslovanja organizacije proizvajalcev pa tudi
po obdobjih iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika. V
programu dela je potrebno navesti vse predvidene prilive
sredstev v operativni sklad ter odlive, ki predstavljajo porabo
sredstev za financiranje aktivnosti po programu dela.
18. člen
(izjave)
V skladu z vzorcem izjave iz priloge 12 tega pravilnika
odgovorne osebe podpišejo izjavo in jo priložijo programu
dela.
19. člen
(časovni razpored aktivnosti za izvrševanje programa)
Program dela organizacije proizvajalcev mora biti pripravljen tako, da je iz njega razviden določen časovni razpored aktivnosti izvrševanja programa.
20. člen
(poročilo o interventnih umikih)
Poročilu je treba priložiti tudi poročilo o morebitnih interventnih umikih, ki mora biti pripravljeno v skladu s predpisom,
ki ureja interventne umike.
21. člen
(priloge)
Priloge tega pravilnika, ki so označene kot priloga od 1
do 12, so sestavni del tega pravilnika.
22. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-02-100/2004
Ljubljana, dne 7. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0224
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih za uvoz ali premeščanje
določenih škodljivih organizmov, rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov za poskusne, raziskovalne ali
razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju
rastlin

Na podlagi 16. člena zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št. 45/01 in 45/01 – ZDU-1) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih
škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov
za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene
in za delo pri žlahtnjenju rastlin
1. člen
V pravilniku o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov
in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali
razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin (Uradni list
RS, št. 69/01) se v prvem odstavku 5. člena besedilo »Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo«
nadomesti z besedilom »Fitosanitarne uprave Republike
Slovenije«.
2. člen
V drugem odstavku 9. člena se v četrti alinei besedilo
»Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Evropske
skupnosti«.
3. člen
V 12. členu se besedilo v narekovaju spremeni tako, da
se glasi: »material se premešča v skladu z Direktivo Komisije
95/44/ES«.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo v narekovaju
spremeni tako, da se glasi: »material se uvaža v skladu z
Direktivo Komisije 95/44/ES«.
5. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(sodelovanje med pristojnimi državnimi organi)
Uprava v upravnih zadevah, ki se nanašajo na določitev
karantenskih razmer, postopkov in ukrepov po tem pravilniku,
sodeluje s pristojnimi organi za zdravstveno varstvo rastlin
držav članic Evropske unije.«.
6. člen
V 27. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Obveščanje iz prejšnjega odstavka se mora opraviti
vsako leto najpozneje do 1. septembra za preteklo enoletno
obdobje, ki se konča 30. junija.«.
7. člen
V Prilogi 2 se besedilo 11. točke obrazca spremeni tako,
da se glasi:
»11. Dopolnilna izjava: Material se vnaša/premešča *v
skladu z Direktivo Komisije 95/44/ES«.
Besedilo pod obrazcem »**Ta predpis vsebinsko povzema Direktivo št. 95/44/EC« se črta.
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8. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 327-01-73/2001/3
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0221
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o obveščanju glede zadržanja
pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov ali izoliranih
škodljivih organizmov iz uvoza, ki
predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje
škodljivih organizmov

Na podlagi 56. člena in v zvezi s 57. členom zakona
o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01 in
45/01 – ZDU) ter v zvezi s konvencijo o varstvu rastlin (spremenjeno; Uradni list RS, št. 84/00 – Mednarodne pogodbe)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov
iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos
in širjenje škodljivih organizmov
1. člen
V pravilniku o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali
izoliranih škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov (Uradni list
RS, št. 13/02) se v 1. členu besedilo »v Republiko Slovenijo«
nadomesti z besedilom »v Evropsko skupnost«.
2. člen
V 2. členu se črta 2. točka.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. zadržanje je vsak ukrep, ki se je ali se namerava izvesti v skladu z Direktivo Sveta 2000/29/ES (UL L 169, 10. 7.
2000) z vsemi spremembami, glede pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (v nadaljnjem
besedilu: pošiljka) ali izoliranega škodljivega organizma, ki
se uvaža iz tretje države in ne izpolnjuje predpisanih fitosanitarnih zahtev;«.
3. člen
Besedilo prvega odstavka 3. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»V primeru, da pošiljka ali izolirani škodljivi organizem,
ki se uvaža, ne izpolnjuje predpisanih fitosanitarnih zahtev,
fitosanitarni inšpektor zadrži pošiljko in odredi enega ali več
ukrepov za celotno pošiljko ali le za del pošiljke v skladu s
predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja
in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Uprava za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom »Fitosanitarna
uprava Republike Slovenije«.
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4. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »Urad Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo« nadomesti z besedilom »Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano«.
V drugem odstavku se besedilo »Urad inšpektorata«
nadomesti z besedo »Inšpektorat«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »za namene mednarodnega obveščanja«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(obveščanje EU in EPPO)
Uprava obvestilo o zadržanju iz 6. člena tega pravilnika
posreduje:
– pristojnim organom za zdravstveno varstvo rastlin
držav članic Evropske unije,
– Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: komisija),
– Evropski in mediteranski organizaciji za varstvo rastlin
(v nadaljnjem besedilu: EPPO).
Pri obveščanju držav članic Evropske unije in komisije
se obvestilo o zadržanju posreduje v rokih iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.«.
6. člen
V 10. členu se za prvim stavkom doda nov stavek, ki
se glasi:
»Za obveščanje med državami članicami Evropske
unije in komisijo se po možnosti uporablja omrežje, ki ga
vzpostavi komisija.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prve in tretje alinee prvega odstavka 8. člena tega pravilnika ter v okviru možnosti omrežja
lahko uprava zaprosi komisijo za nadaljnje obveščanje ostalih
držav članic Evropske unije ter EPPO. Če komisija obvešča
EPPO, posreduje ustrezno izpolnjeno obvestilo o zadržanju,
v katerem se ne izpolni 1., 2., 3., 15 c. do g. in 17. točke.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 327-01-139/2001/1
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0220
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Pravilnik o omejitvah operacij določenih
zrakoplovov

Št.

1. člen
S tem pravilnikom se prevzema ureditev iz:
1. Direktive Sveta 89/629/EGS z dne 4. decembra
1989 o omejevanju hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal
(UL L 363, 13. 12. 1989) in
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2. Direktive Sveta 92/14/EGS z dne 2. marca 1992 o
omejevanju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 2 zvezka
1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu,
druga izdaja (1988) (UL L 76, 23. 3. 1992), kot je bila spremenjena z:
– Direktivo Sveta 98/20/ES z dne 30. marca 1998
(UL L 107, 7. 4. 1998),
– Direktivo Komisije 1999/28/ES z dne 21. aprila 1999
(UL L 118, 6. 5. 1999) in
– Uredbo Komisije (ES) št. 991/2001 z dne 21. maja
2001 (UL L 138, 22. 5. 2001), in sicer glede obveščanja ter
priznavanja izjem, ki jih glede hrupa zrakoplovov dovolijo
druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
država članica).
2. člen
(1) »Letalski prevoznik Skupnosti – Community air
carrer« pomeni letalskega prevoznika z veljavno operativno
licenco, ki jo izda država članica v skladu z Uredbo Sveta
(EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 o licenciranju letalskih
prevoznikov.
(2) »Skupna flota civilnih podzvočnih reaktivnih letal –
total civil subsonic jet fleet« pomeni skupno floto civilnih podzvočnih reaktivnih letal, ki jih ima na voljo letalski prevoznik,
kot lastnik ali na podlagi katerokoli vrste pogodbe o zakupu
letala, sklenjene za obdobje, ki ni krajše od enega leta.
3. člen
(1) Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo (v
nadaljnjem besedilu: URSCL) obvesti pristojne organe držav
članic in Komisijo o dejstvu, da je dovolila izjemo glede omejevanja hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal v skladu z
določbami pravilnika o hrupu zrakoplovov (Uradni list RS, št.
55/00 in 18/01).
(2) URSCL prizna izjeme, ki jih glede hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal dovolijo druge države članice.
4. člen
(1) URSCL obvesti pristojne organe držav članic in
Komisijo o dejstvu, da je dovolila izjemo glede omejevanja
uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 2 zvezka 1 Priloge 16
h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja
(1988), in o razlogih za svojo odločitev.
(2) URSCL prizna izjeme, ki jih glede omejevanja uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 2 zvezka 1 Priloge 16 h
Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja
(1988) dovoli druga država članica za zrakoplove, ki so vpisani v njen register civilnih zrakoplovov.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati prvi
odstavek 3. člena in drugi odstavek 15. člena pravilnika o
hrupu zrakoplovov (Uradni list RS, št. 55/00 in 18/01).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 2630-2/2002/20
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
EVA 2004-2411-0024
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet

Na podlagi 9. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za
promet

PRAVILNIK
o omejitvah operacij določenih zrakoplovov
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1676.

Pravilnik o pogojih in postopkih za priznanje
tujih licenc letalskega osebja

Na podlagi 9. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo) in šestega odstavka
43. člena v zvezi s petim odstavkom 43. člena ter 197. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01 in 114/02)
izdaja minister za promet
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PRAVILNIK
o pogojih in postopkih za priznanje tujih licenc
letalskega osebja
1. člen
(1) S tem pravilnikom se prevzema ureditev iz Direktive
Sveta 91/670/EGS z dne 16. decembra 1991 o vzajemnem
priznavanju licenc osebja za opravljanje funkcij v civilnem
letalstvu (UL L 373, 31. 12. 1991, str. 21).
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo v postopkih
vzajemnega priznavanja licenc, ki jih izdajajo države članice
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) letalskemu osebju v civilnem letalstvu iz tega pravilnika.
2. člen
(1) V tem pravilniku:
– »licenca« (licence) pomeni veljavni dokument, ki ga
izda država članica, s katerim pooblasti njenega imetnika,
da na krovu civilnega zrakoplova, registriranega v registru
zrakoplovov Republike Slovenije, opravlja funkcije kot član
letalskega osebja. Ta definicija vključuje tudi ratinge, povezane s tem dokumentom;
– »letalsko osebje« (cockpit personnel) pomeni osebje,
ki ima licenco in je zadolženo za opravljanje nalog, ki so pomembne za operacijo zrakoplova med letenjem. Ta definicija
velja za pilote, letalske navigatorje in letalske inženirje.
(2) Ostali izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku,
imajo enak pomen, kot ga določa Zakon o letalstvu (Uradni
list RS, št. 18/01 in 114/02; v nadaljnjem besedilu: zakon)
oziroma Pravilnik o licenciranju letalskega osebja – pilotov
letal (Uradni list RS, št. 57/02).
3. člen
(1) Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo (v
nadaljnjem besedilu: uprava) brez neupravičene zamude ali
dodatnih preskusov prizna vsako licenco, ki jo izda druga
država članica, skupaj s privilegiji in potrdili, ki se nanašajo
nanjo.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja, kadar
licenca, ki jo izda druga država članica in se predloži upravi
v priznanje, temelji na enakovrednih zahtevah. Pri tem se v
zvezi s prejšnjim odstavkom šteje, da predpogoji za izdajo
licence, ki jo je izdala država, ki je hkrati država članica in
članica JAA, odgovarjajo zahtevam predpisov iz petega in
šestega odstavka 43. člena v zvezi s 55. členom zakona,
kolikor se nanašajo na licenciranje letalskega osebja iz tega
pravilnika.
(3) Vsak imetnik licence zasebnega (športnega) pilota,
ki jo izda država članica, ima v Republiki Sloveniji dovoljenje
za pilotiranje zrakoplova, ki je registriran v drugi državi članici. To priznanje je omejeno na izvajanje privilegijev imetnika
licence zasebnega (športnega) pilota in na s tem povezane
ratinge za zrakoplov, ki veljajo za letenje po pravilih vizualnega letenja (VFR) samo podnevi v zrakoplovu, ki je certificiran
za letenje z enim pilotom.
4. člen
(1 Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
prejšnjega člena lahko uprava v treh tednih po prejemu prošnje zaprosi Komisijo za mnenje o enakovrednosti licence, ki
ji je bila predložena v priznanje.
(2) Če uprava ne zaprosi Komisije za mnenje, mora
prosilcu odgovoriti v roku treh mesecev.
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(3) Roki iz prvega in drugega odstavka tega člena začnejo teči potem, ko so na voljo vsi potrebni podatki.
(4) Če potem, ko uprava preuči licenco, ki ji je bila predložena v priznanje, še obstajajo upravičeni dvomi o enakovrednosti zadevne licence, lahko ne glede na določbi prvega
in drugega odstavka prejšnjega člena oceni, da so potrebne
dodatne zahteve in/ali dodatni preskusi, ki omogočajo priznanje licence. O tem pisno obvesti imetnika licence, državo
članico, ki je licenco izdala, in Komisijo. Uprava da imetniku
licence čimprej možnost, da opravi dodatni preskus, vendar
v vsakem primeru brez diskriminacije na podlagi državljanstva.
(5) Če prosilec izpolni dodatne zahteve in/ali opravi zahtevani(e) preskus(e), kot je določeno v prejšnjem odstavku,
uprava nemudoma prizna zadevno licenco.
5. člen
(1) Ne glede na določbe tega pravilnika v zvezi z licencami pilotov in ne glede na določbe iz 3. in 4. člena, uprava
prizna vsako licenco, izdano v skladu z zahtevami iz Priloge
št. 1 k Čikaški konvenciji, če imetnik izpolnjuje posebne zahteve glede validacije (izjave veljavnosti), ki so določeni v
prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
(2) V primeru, ko imetnik izpolnjuje posebne zahteve
glede validacije (izjave veljavnosti), določene v prilogi tega
pravilnika, se v zvezi s prejšnjim odstavkom šteje, da je hkrati
izpolnjen tudi pogoj iz prvega odstavka 55. člena zakona.
6. člen
Državljani drugih držav so glede dostopa do usposabljanj v javnih in zasebnih letalskih šolah in glede izpitov za
pridobitev licence, ki se izda letalskemu osebju iz tega pravilnika, izenačeni z državljani Republike Slovenije.
7. člen
Če uprava iz razlogov enakovrednosti izda licenco na
podlagi licence, ki jo izda tretja država skupaj s privilegiji in
potrdili, ki se nanjo nanašajo, se to v licenci navede. Pri tem
se upošteva, da drugim državam članicam ni treba priznati
takih licenc.
8. člen
(1) Uprava sodeluje z drugimi državami članicami pri izvajanju postopkov vzajemnega priznavanja licenc letalskega
osebja in si po potrebi izmenjuje podatke o licencah, ki jih je
priznala na podlagi enakovrednosti.
(2) Za zaupne podatke, ki so pridobljeni v zvezi z izvajanjem postopkov vzajemnega priznavanja licenc letalskega
osebja, velja poklicna molčečnost. Uprava mora take zaupne podatke hraniti v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje
osebnih podatkov.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 2630-5/2002/18
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2411-0027
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
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PRILOGA – Poseben postopek validacije
Posebne zahteve za validacijo

Vloga

Licenca

Zdravstvene zahteve

Starost

Izkušnje

Preskus posebnih
sposobnosti (*)
– Preverjanje znanja v
zvezi z zahtevami, ki jih
predpisuje država članica
gostiteljica in spadajo v
področje uporabe Priloge
6 k Čikaški konvenciji v
uradnem jeziku države
validacije ali v angleščini,
odvisno od izbire prosilca,
– preskus letenja (flight
test), ki vključuje
instrumentalno letenje
(IR), med letom ali na
simulatorju (podrobnosti
teh preskusov so
opredeljeni za vsak
posamezni primer v
stolpcu spodaj)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Komercialni zračni
prevoz v letalih
FAR-25/JAR-25
(a) vodja zrakoplova

(a) ATPL-A

(b) kopilot

(b) ATPL-A

Komercialni zračni
prevoz v letalih, ki
ne spadajo v FAR25/JAR-25
(a) vodja zrakoplova

(a) CPL-A (z IR)

(b) kopilot

(b) CPL-A (z IR)

3.

(a) Dela v zraku
v letalih (brez
usposabljanja za
letenje)

(a) CPL-A

3.

(b) Dela v zraku v
helikopterjih (brez
usposabljanja
za letenje in
izvenkopenskih
operacij)

(a) zdravniško
spričevalo 1.
razreda brez
pripomb
(b) zdravniško
spričevalo 1.
razreda brez
pripomb

(a) 21 do 60

(a) zdravniško
spričevalo 1.
razreda brez
pripomb

(a) 21 do 60

(b) 21 do 60

(a) 1500 ur kot vodja
zrakoplova v FAR25/JAR-25 letalih
(b) 1500 ur v FAR25/JAR 25 letalih

(a) preskus letenja
vključno s preskusom
IR med letom ali na
simulatorju
(b) preskus letenja
vključno s preskusom
IR med letom ali na
simulatorju

2.

(b) CPL-H

(b) zdravniško
spričevalo 1.
razreda brez
pripomb
(a) zdravniško
spričevalo 1.
razreda brez
pripomb

(b) zdravniško
spričevalo 1.
razreda brez
pripomb

(b) 21 do 60

(a) 21 do 60

(b) 21 do 60

(a) 1000 ur kot vodja
(a) preskus letenja
zrakoplova v
vključno s preskusom
komercialnem
IR med letom ali na
zračnem prevozu od
simulatorju
pridobitve IR
(b) 1000 ur v
(b) preskus letenja
komercialnem
vključno s preskusom
zračnem prevozu
IR med letom ali na
simulatorju
(a) 700 ur kot vodja
(a) preverjanje med letom
zrakoplova v
v določeni vlogi
konvencionalnih
letalih vključno z
200 urami kot delo v
zraku, za katero se
zahteva validacija,
vključno s 50 urami
v vlogi, ki jo opravlja
zadnjih 12 mesecev
(b) 700 ur kot vodja
(b) preverjanje med letom
zrakoplova v
v določeni vlogi
helikopterjih,
vključno z 200 urami
kot delo v zraku, za
katero se zahteva
validacija, vključno
s 50 urami v vlogi,
ki jo opravlja zadnjih
12 mesecev
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Posebne zahteve za validacijo

Vloga

Licenca

Zdravstvene zahteve

Starost

Izkušnje

Preskus posebnih
sposobnosti (*)
– Preverjanje znanja v
zvezi z zahtevami, ki jih
predpisuje država članica
gostiteljica in spadajo v
področje uporabe Priloge
6 k Čikaški konvenciji v
uradnem jeziku države
validacije ali v angleščini,
odvisno od izbire prosilca,
– preskus letenja (flight
test), ki vključuje
instrumentalno letenje
(IR), med letom ali na
simulatorju (podrobnosti
teh preskusov so
opredeljeni za vsak
posamezni primer v
stolpcu spodaj)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4.

Komercialni
zračni prevoz ali
izvenkopenske
operacije s
helikopterji
(a) vodja zrakoplova

(b) kopilot

(a) ATPL-H (z IR, če se (a) zdravniško
zahtevajo IFR leti)
spričevalo 1.
razreda brez
pripomb

(a) 21 do 60

(b) CPL-H (z IR, če se
zahtevajo IFR leti)

(b) 21 do 60

(b) zdravniško
spričevalo 1.
razreda brez
pripomb

– IR = rating za instrumentalno letenje
– (*) Prosilec mora imeti možnost, da čim prej opravlja
zgoraj navedeno preverjanje in preskus
– Konvencionalna letala pomeni tista letala, ki niso
certificirana po JAR-25 in letala, ki niso ultralahke letalne
naprave (ultralahka)
– FAR-25/JAR-25 letala pomeni letala, certificirana v
skladu s FAR-25/JAR-25 – velika letala
– PIC pomeni vodjo zrakoplova

(a) 1500 ur kot letenje
vodje zrakoplova
glede na vrsto
operacije, za
katero se zahteva
validacija. Če
se zahteva IR,
pridobljenih 500 ur
izkušenj z letenjem
od pridobitve IR
(b) 1500 ur letenja
glede na vrsto
operacije, za
katero se zahteva
validacija. Če
se zahteva IR,
pridobljenih 500 ur
izkušenj z letenjem
od pridobitve IR

(a) preskus letenja,
po potrebi vključno
s preskusom IR,
med letom ali na
simulatorju

(b) preskus letenja,
vključno s preskusom
IR, če je primerno,
med letom ali na
simulatorju

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino, izdelavo in uporabo geodetskega načrta, podrobnejšo vsebino geodetskega načrta
za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
geodetskega načrta novega stanja zemljišča in geodetskega načrta za pripravo državnega in občinskega lokacijskega
načrta (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
II. VSEBINA GEODETSKEGA NAČRTA

1677.

Pravilnik o geodetskem načrtu

Na podlagi 74. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo) za izvrševanje zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.
in 58/03-ZZK-1) in zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02 in 97/03 – odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o geodetskem načrtu

2. člen
(vsebina geodetskega načrta)
(1) Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov
na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem
merilu po kartografskih pravilih.
(2) Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o:
– reliefu,
– vodah,
– rastlinstvu,
– stavbah,
– gradbenih inženirskih objektih,
– rabi zemljišč,
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– zemljepisnih imenih,
– geodetskih točkah,
– zemljiških parcelah,
– administrativnih mejah in
– drugih fizičnih strukturah in pojavih.
(3) Podatki o zemljiških parcelah so podatki o mejah
zemljiških parcel, številke zemljiških parcel in podatki o mejah vrst rabe.
(4) Geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje določene s
predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje), in naročnik geodetskega načrta se
ob naročilu izdelave geodetskega načrta, glede na namen
uporabe geodetskega načrta, dogovorita, katere podatke iz
drugega odstavka tega člena vsebuje geodetski načrt, ter
določita podrobnost in natančnost prikazanih vsebin.
3. člen
(sestavine geodetskega načrta)
Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz geodetskega načrta (v nadaljnjem besedilu: grafični prikaz) in certifikat
geodetskega načrta (v nadaljnjem besedilu: certifikat).
4. člen
(grafični prikaz)
(1) V grafičnem prikazu se za prikaz vsebine geodetskega načrta iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika
uporabljajo znaki, določeni v topografskem ključu. Topografski ključ določi Geodetska uprava Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
(2) Če so podatki iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika zaradi različnih kakovosti uporabljenih virov položajno
neusklajeni, mora geodetsko podjetje v grafičnem prikazu
podatke položajno uskladiti glede na namen uporabe geodetskega načrta.
(3) Če je treba na geodetskem načrtu prikazati meje
zemljiških parcel in podatki o mejah zemljiških parcel glede
na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni,
je treba pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje
nepremičnin.
(4) Na geodetskem načrtu se prikažejo le tisti podatki,
ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega načrta.
5. člen
(certifikat)
(1) Odgovorni geodet s certifikatom potrdi skladnost
geodetskega načrta s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora, oziroma drugimi predpisi, ki določajo
izdelavo geodetskega načrta, in z namenom uporabe geodetskega načrta.
(2) Certifikat vsebuje:
– podatke o naročniku geodetskega načrta,
– izjavo odgovornega geodeta,
– številko geodetskega načrta,
– podatke o namenu uporabe geodetskega načrta,
– podatke o vsebini geodetskega načrta,
– pogoje za uporabo geodetskega načrta,
– podatke o kraju in datumu izdaje certifikata in
– osebni žig in podpis odgovornega geodeta, žig geodetskega podjetja in podpis odgovorne osebe.
(3) Certifikat se izda na obrazcu iz priloge, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(4) Številka geodetskega načrta je sestavljena iz skrajšane firme geodetskega podjetja, leta potrditve geodetskega
načrta in interne številke potrjenega geodetskega načrta v
tekočem letu.
(5) Če so v grafičnem prikazu prikazani podatki o mejah
zemljiških parcel, se pri podatkih o vsebini geodetskega načrta navede podatek o lokacijski natančnosti prikazanih mej
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zemljiških parcel ter podatek o tem, katere meje zemljiških
parcel so dokončne.
(6) Pogoji za uporabo geodetskega načrta določajo
primernost geodetskega načrta za namen uporabe geodetskega načrta in dajejo navodila za uporabo geodetskega
načrta.
III. IZDELAVA GEODETSKEGA NAČRTA
6. člen
(način izdelave geodetskega načrta)
(1) Geodetski načrt se izdela na podlagi podatkov
uradnih evidenc, ki vsebujejo podatke iz drugega odstavka
2. člena tega pravilnika. Če podatki iz uradnih evidenc niso
vzdrževani, niso dovolj natančni ali so nepopolni oziroma če
ne zadoščajo za izdelavo geodetskega načrta, se podatke
zajame z geodetsko izmero.
(2) Geodetski načrt se izdela v državnem koordinatnem
sistemu.
(3) Geodetski načrt se lahko izdela tudi v drugem koordinatnem sistemu. Če se geodetski načrt izdela v drugem
koordinatnem sistemu, je treba to navesti v certifikatu, pri
pogojih za uporabo geodetskega načrta in opisati navezavo
na državni koordinatni sistem.
IV. UPORABA GEODETSKEGA NAČRTA
7. člen
(uporaba geodetskega načrta)
(1) Geodetski načrt se lahko uporabi za namen, za
katerega je bil izdelan.
(2) Uporabnik geodetskega načrta mora ob uporabi
geodetskega načrta upoštevati v certifikatu navedene pogoje za uporabo.
(3) Pri vsaki uporabi geodetskega načrta mora biti navedena številka geodetskega načrta.
V. PODROBNEJŠA VSEBINA GEODETSKIH NAČRTOV
8. člen
(geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za
graditev objekta in geodetski načrt novega stanja zemljišča)
(1) Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta in geodetski načrt novega stanja
zemljišča morata vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah,
stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah.
(2) Geodetska načrta iz prejšnjega odstavka morata biti
izdelana za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov
predvidenega oziroma obstoječega objekta, pri linijskih podzemskih objektih pa za takšno območje od skrajnih robov
predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča
umestitev objekta v prostor.
(3) Geodetska načrta iz prvega odstavka tega člena
morata biti izdelana za stavbe z natančnostjo, ki ustreza
merilu najmanj 1: 1 000, za gradbene inženirske objekte pa
z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 5 000.
(4) Natančnost in podrobnost podatkov iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika je lahko za geodetska načrta
iz prvega odstavka tega člena različna odvisno od namena
uporabe geodetskega načrta.
(5) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena se v primeru spremembe namembnosti
ali odstranitve objekta geodetski načrt lahko izdela na načrtu
parcele, izdelanem za območje iz drugega odstavka tega
člena, z označenim objektom, ki se odstranjuje oziroma, ki
se mu spreminja namembnost.
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(6) Šteje se, da podatki o mejah zemljiških parcel niso
dovolj natančni za namen priprave projektne dokumentacije
za graditev objekta in je treba v skladu s tretjim odstavkom
4. člena tega pravilnika meje zemljiških parcel pred grafičnim
prikazom na geodetskem načrtu urediti skladno s predpisi,
ki urejajo evidentiranje nepremičnin, če se zaradi slabše
lokacijske natančnosti podatkov o mejah zemljiških parcel
z nameravano gradnjo lahko poseže v sosednja zemljišča
ali z nameravano gradnjo ni mogoče zagotoviti predpisanih
zahtev o odmiku objektov od sosednjih zemljišč.
9. člen
(geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta)
(1) Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta
mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah,
gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter
podatke o zemljiških parcelah.
(2) Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta
mora biti izdelan za območje najmanj 25 metrov od meje
ureditvenega območja.
(3) Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta
mora biti izdelan z natančnostjo, ki ustreza najmanj merilu
1: 5 000.
(4) Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta se
lahko izdela tudi v drugem merilu, če tako določa program
priprave lokacijskega načrta.
VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(objava topografskega ključa)
Topografski ključ iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh

Uradni list Republike Slovenije
in v posebni publikaciji v roku treh mesecev od uveljavitve
tega pravilnika.
11. člen
(prenehanje uporabe izvršilnega predpisa)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85 in Uradni list RS,
št. 110/02 – ZUreP-1).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
znaki za prikaz vsebine temeljnih topografskih načrtov v
merilu 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 in 1: 2500 pravilnika o znakih
za temeljne topografske načrte (Uradni list SRS, št. 29/82),
uporabljajo pa se do objave topografskega ključa iz prvega
odstavka 4. člena tega pravilnika.
12. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 451-00-1/2004
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0057
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
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PRILOGA
(firma geodetskega podjetja)
CERTIFIKAT GEODETSKEGA NA�RTA
1. Naro�nik geodetskega na�rta:

2. Odgovorni geodet

.

(ime in priimek fizi�ne osebe oz. firma drube)

.

..

.

(ime in priimek odgovornega geodeta, identifikacijska tevilka odgovornega geodeta)

potrjujem,
da je geodetski na�rt t.

.

. ..

(tevilka geodetskega na�rta)

izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe, opredeljenim v to�ki 3. tega certifikata.
3. Namen uporabe geodetskega na�rta: (ustrezno ozna�i)
- za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
- za pripravo lokacijskega na�rta
- geodetski na�rt novega stanja zemlji�a
- drug namen ________________________________
4. Podatki o vsebini geodetskega na�rta:
Podatki

(navedba
posameznega
podatka, skupine
podatkov ali
celotne vsebine)

Vir podatkov

Institucija

Datum

(geodetska izmera
oziroma ime
zbirke geodetskih
ali prostorskih
podatkov, iz
katere so podatki
prevzeti)

(naziv geodetskega
podjetja, ki je izvedlo
geodetsko izmero
oziroma naziv
upravljalca zbirke
geodetskih ali
prostorskih podatkov, iz
katere so podatki
prevzeti)

(datum geodetske
izmere oziroma
izdaje podatkov iz
zbirke geodetskih
ali prostorskih
podatkov)

Natan�nost

(opis
natan�nosti
podatka,
skupine
podatkov ali
celotne
vsebine)

5. Pogoji za uporabo geodetskega na�rta:
-

(kraj, datum)

(osebni ig in podpis odgovornega geodeta)

(ig geodetskega podjetja,
podpis odgovorne osebe)
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1678.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
marec 2004

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, marec 2004
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih marca 2004 v primerjavi s februarjem 2004
je bil 0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do marca 2004 je bil 0,017.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do marca 2004
je bil 0,006.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih marca 2004 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je bil 0,038.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
marca 2004 v primerjavi s februarjem 2004 je bil 0,006.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do marca 2004 je bil 0,011.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do marca 2004 je bil 0,004.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca
2004 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,035.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do marca 2004 v primerjavi s povprečjem leta
2003 je bil 0,020.
Št. 9621-16/2004
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

ČRNOMELJ
1679.

Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto
2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. in 88. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.
35/03) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 23. 3.
2004 sprejel

v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

70

71

ODLOK
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2004
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

72

73
74

40

Proračun leta 2004

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemlj. in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 983.661
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

2,293.591
1,121.522
980.902
715.158
126.648
139.096
140.620
42.400
7.500
1.400
7.500
81.820
85.000
40.000
45.000
103.408
103.408
983.661
2,266.739
364.734
104.050
17.388

Uradni list Republike Slovenije
Skupina/Podskupina kontov

Št.
Proračun leta 2004

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)

224.651
7.845
10.800
747.932
18.889
362.340

65.209
301.494
1,067.553
1,067.553
86.520
86.520
26.852

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2004

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DEL.
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)

–
–
–
–
–
9.460
–
–
9.460
–
–9.460

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2004

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
–
ZADOLŽEVANJE
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
33.000
55 ODPLAČILA DOLGA
33.000
550 Odplačila domačega dolga
33.000
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH –15.608
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–33.000
XI. NETO FINANCIRANJE
–26.852
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za druge
15.608
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter
načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku. Področja
proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke,
te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti
poračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se
kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih
prejemkov.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri
gradnji infrastrukture,
– prihodki od takse za obremenjevanje vode,
– prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
– drugi prihodki, ki jih določi župan.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
10,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
2,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno v prejšnjem odstavku tega
člena, odloča občinski svet na predlog župana.
7. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva ali za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga. Dolžniku, kateremu je bil
dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno
ponovno odpisati dolga iste vrste.
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so
v posebnem delu – odhodki proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni
višini.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina Črnomelj v letu 2004 ne predvideva zadolžitve
in ne bo izdajala poroštev.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi
izda soglasje k zadolževanju.
Pogoji zadolževanja javnega podjetja so naslednji:
– javno podjetje se lahko zadolži na podlagi 18. člena
zakona o financiranju občin, le s soglasjem ustanovitelja;
– javno podjetje lahko najame kredit za obnove v infrastrukturo in opremo za opravljanje gospodarske javne službe,
kadar zbrana sredstva amortizacije ne zadoščajo za obnovo
ali opremo, ali kadar je investicija takega pomena, da je nujna
za nemoteno opravljanje gospodarske javne službe. Javno
podjetje se lahko zadolži tudi za izgradnjo infrastrukture,
potrebne za zagotavljanje javnih služb vsem uporabnikom,
kadar ga za izvedbo investicije pooblasti občina;
– javno podjetje se lahko zadolži, kadar je oprema dotrajana ali nujno potrebna za nemoteno opravljanje dejavnosti, ali je predpisan višji oskrbovalni standard;
– javno podjetje mora v letu pred zadolževanjem izkazovati pozitiven rezultat poslovanja;
– višina zadolžitve je dovoljena do višine trikratne vrednosti letno zbrane amortizacije;
– javno podjetje mora pri zadolževanju izbrati najugodnejšega kreditodajalca;
– javno podjetje mora pri izvedbi investicij, ki se delno
ali v celoti financirajo iz kredita, ravnati v skladu z določili
zakona o javnih naročilih;
– zadolževanje javnega podjetja mora odobriti Nadzorni svet javnega podjetja, kolikor kredit ni predviden v
gospodarsko finančnem načrtu, oziroma če presega višino
50 mio SIT.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črnomelj v
letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004
dalje.
Št. 40302-7/2003
Črnomelj, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1680.

Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2
stanovanjske površine, cenah stavbnih
zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine
Črnomelj

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in
16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03
– prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na
seji dne 23. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske
površine, cenah stavbnih zemljišč in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Črnomelj
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti, zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja, je na dan
31. 12. 2003 znašala 170.000 SIT.
2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča brez upoštevanja minulih
vlaganj, uporabne vrednosti zemljišča in funkcionalne ugodnosti lokacije je določena v odstotku od povprečne gradbene
cene iz 1. člena tega odloka in znaša na dan 31. 12. 2003:
a) za območje mesta Črnomelj in naselja Vojna vas
1,0% ali 1.700 SIT/m2
b) za območje naselij Kanižarica in Svibnik 0,8% ali
1.360 SIT/m2
c) za ostala območja v občini 0,6% ali 1.020 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč srednje III. kategorije komunalne opremljenosti in
2. skupine gostote poselitve oziroma faktorja izkoriščenosti
zemljišča, ki se do sprejetja programa opremljanja po predpisih obračunavajo v skladu s pravilnikom, so določeni v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in
za območje občine Črnomelj na dan 31. 12. 2003 znašajo:
a) za individualne komunalne naprave 3,6% ali
6.120 SIT/m2 koristne stanovanjske površine oziroma 1.836
SIT/m2 stavbne parcele
b) za kolektivne komunalne naprave 4,4% ali
7.480 SIT/m2 koristne stanovanjske površine oziroma 2.244
SIT/m2 stavbne parcele.
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega odloka se s
časom usklajujejo s povprečnim indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS-Združenje
za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, s čimer preneha veljati prejšnji
tovrstni odlok, objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/03.
Št. 380-01-1/2004
Črnomelj, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1681.

Sklep o soglasju k uskladitvi cen socialno
varstvenih storitev osebna pomoč in pomoč
družini na domu

Na podlagi zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01,
6/02, 110/02, 2/04, 3/04 in 7/04), pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 36/02, 107/02 in 3/04) in sklepov Sveta Centra za socialno
delo Črnomelj ter 7. in 16. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 87/99, 13/01, 65/02 in 35/03 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na 13.
redni seji dne 23. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o soglasju k uskladitvi cen socialno varstvenih
storitev osebna pomoč in pomoč družini na
domu
1. člen
Občina Črnomelj daje soglasje k uskladitvi cene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Črnomelj,
ki znaša 2.869,40 SIT na efektivno uro. Cena se zniža za
subvencijo iz sredstev proračuna Občine Črnomelj za stroške
vodenja in koordinacije v višini 742,90 SIT na efektivno uro,
subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje za 645,80 SIT na
efektivno uro. Po odbitih subvencijah znaša cena 1480,70
SIT na efektivno uro.
2. člen
Cena storitve pomoč družini na domu za neposrednega
uporabnika, ki jo izvaja Center za socialno delo Črnomelj, se
zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna v višini
740,70 SIT in tako znaša 740 SIT na efektivno uro.
3. člen
Storitev pomoči družini na domu po ceni iz 2. točke
tega sklepa lahko koristijo le upravičenci na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, ki določi tudi obseg
storitev.
4. člen
Občina Črnomelj daje soglasje k uskladitvi cene storitve osebna pomoč na območju Občine Črnomelj v višini
540.675,70 SIT mesečno.
5. člen
Občina Črnomelj zagotavlja Centru za socialno delo
Črnomelj sredstva za kritje stroškov do polne kilometrine.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 152-04-2/2004
Črnomelj, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

1682.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 94. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet občine Črnomelj na
13. redni seji dne 23. 3. 2004 sprejel
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SKLEP
I
Na nepremičnini parc. št. 1160/7, pot, v izmeri 51 m2,
prip. k S 004 k.o. Črnomelj, se ukine status javnega dobra
in parc. št. 1160/7 k.o. Črnomelj postane last Občine Črnomelj.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 465-03-6/2004
Črnomelj, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

GROSUPLJE
1683.

Odlok o nagradah in priznanjih Občine
Grosuplje

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje,
na 16. seji dne 7. 4. 2004 sprejel

ODLOK
o nagradah in priznanjih Občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste nagrad in priznanj Občine Grosuplje, pogoje, postopek, način podeljevanja nagrad in priznanj ter vodenje evidence podeljenih nagrad in priznanj.
2. člen
Nagrade in priznanja Občine Grosuplje so:
a) nagrada Občine Grosuplje z zlatim znakom Občine
Grosuplje in
b) priznanje Občine Grosuplje z:
– zlatim znakom,
– srebrnim znakom,
– bronastim znakom.
3. člen
Nagrade in priznanja Občine Grosuplje se podelijo najzaslužnejšim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom
in drugim organizacijam za uspehe in dosežke, ki imajo trajen
pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na javnem gospodarskem, družbenem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, kulturnem in drugih področjih.
4. člen
O podelitvi nagrad in priznanj odloča Občinski svet občine Grosuplje s sklepom na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Nagrade in priznanja podeli župan, enkrat letno, praviloma ob občinskem prazniku, 25. junija.
5. člen
Sredstva za nagrade in priznanja se zagotovijo v proračunu Občine Grosuplje.
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6. člen
Pobudo za podelitev nagrad in priznanj lahko podajo
občina, podjetja, zavodi, društva, krajevne skupnosti, druge
organizacije in skupnosti, politične stranke, člani občinskega
sveta ter občani Občine Grosuplje.
Pobuda mora biti pisna, oddana na ustreznem predpisanem obrazcu in mora vsebovati poleg natančnih podatkov
o kandidatu, tudi podatke o predlagatelju ter ustrezne zahtevane utemeljitve.
Nepravočasnih in nepopolnih vlog, vlog, ki niso oddane
na predpisanih obrazcih ter vlog, ki ne vsebujejo utemeljitve, da kandidat izpolnjuje pogoje za predlagano nagrado
oziroma priznanje, komisija ne obravnava in o tem obvesti
predlagatelja.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH NAGRADAH
IN PRIZNANJIH
a) Nagrada Občine Grosuplje z zlatim znakom Občine
Grosuplje
7. člen
Nagrada Občine Grosuplje z zlatim znakom je denarna
nagrada in se lahko podeli posameznikom ali pravnim osebam za izjemne dosežke, delo, zasluge in trajne uspehe,
ki imajo trajen pomen za razvoj, promocijo, uveljavljanje
in ugled občine na javnem, gospodarskem, znanstvenem,
kulturnem, športnem, tehničnem, humanitarnem in drugih
področjih.
8. člen
Nagrada se sestoji iz listine, zlatega znaka Občine
Grosuplje in denarnega nadomestila v višini trikratnega povprečnega neto osebnega dohodka na zaposlenega v RS v
preteklem letu.
Davek plača občina.
Denarna nagrada se podeli samo posameznikom.
Pravne osebe, zavodi in druge organizacije prejmejo le
listino in zlati znak Občine Grosuplje.
9. člen
Vsako leto se lahko podelita največ dve nagradi Občine
Grosuplje z zlatim znakom Občine Grosuplje.
Komisija pa se lahko z večino opredeljenih glasov odloči, da se denarna nagrada ne podeli.
b) Priznanje Občine Grosuplje
10. člen
Priznanje se sestoji iz listine ter zlatega, srebrnega in
bronastega znaka Občine Grosuplje.
Priznanje Občine Grosuplje z zlatim znakom Občine
Grosuplje se podeli posameznikom ali pravnim osebam za
izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so
pomembni za razvoj, ugled in promocijo občine.
Vsako leto se lahko podelita največ dve priznanji Občine Grosuplje z zlatim znakom Občine Grosuplje.
Priznanje Občine Grosuplje s srebrnim znakom Občine
Grosuplje se podeli posameznikom ali pravnim osebam za
izjemne uspehe in dosežke v daljšem obdobju na področju,
na katerem delujejo.
Vsako leto se lahko podelita največ dve priznanji Občine Grosuplje s srebrnim znakom Občine Grosuplje.
Priznanje Občine Grosuplje z bronastim znakom Občine Grosuplje se podeli za pomembne enkratne dosežke,
požrtvovalna ter humana dejanja, za pomembne dosežke
v krajšem obdobju delovanja, za prizadevnost na različnih
področjih delovanja in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno
delo ter ob pomembnem življenjskem ali delovnem jubileju
posameznika ali pravne osebe.

Uradni list Republike Slovenije
Vsako leto se lahko podelita največ dve priznanji Občine Grosuplje z bronastim znakom Občine Grosuplje.
Priznanje lahko prejmejo posamezniki in vse pravne
osebe. Priznanje občine se daje v obliki listine in znaka, ki je
uradni znak Občine Grosuplje.
III. JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK
11. člen
Pristojna služba občinske uprave vsako leto najkasneje
v mesecu aprilu objavi razpis za podelitev nagrad in priznanj
Občine Grosuplje v uradnem glasilu občine – Grosupeljski
odmevi na podlagi sklepa komisije. Razpis traja 30 dni.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev nagrad in priznanj,
– komu se lahko podeli nagrada in priznanje,
– vrste nagrad in priznanj,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za predložitev predlogov.
Razpis se objavi tudi na spletnih straneh Občine Grosuplje, hkrati pa se na spletnih straneh objavijo tudi obrazci
za podelitev nagrad in priznanj za vsako kategorijo nagrad
in priznanj.
Kolikor komisija pravočasno ne sprejme sklepa o razpisu, lahko občinska uprava sama objavi razpis za podelitev
nagrad in priznanj v skladu s tem odlokom.
12. člen
Pristojne službe občinske uprave pripravijo obrazce za
vsako kategorijo nagrad oziroma priznanj Občine Grosuplje,
na katerih se oddajajo predlogi za nagrade in priznanja. Obrazci morajo vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o
kandidatih, utemeljitev ustreznosti kandidature zahtevanim
kriterijem, obrazložitev in pisno soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo ter objavo njegovih osebnih podatkov
ter obrazložitev njegove kandidature.
Predlog mora biti posredovan pisno na zahtevanem
obrazcu.
13. člen
Komisija po končanem razpisu pregleda prispele vloge
za nagrade in priznanja Občine Grosuplje in preveri ali so
pravočasne, dane na ustreznem obrazcu in če ustrezajo zahtevanim pogojem in kriterijem v skladu s tem odlokom.
Komisija posameznega predloga nagrad in priznanj ne
more prekvalificirati iz ene kategorije nagrad in priznanj v
drugo kategorijo.
14. člen
Komisija razpravlja o predlogih nagrad in priznanj ter
oblikuje predlog podelitve nagrad in priznanj ter ga posreduje
občinskemu svetu v sprejem kot t.i. zaprto listo za vsako posamezno kategorijo nagrad in priznanj. Predlog podelitve nagrad in priznanj mora komisija sprejeti z 2/3 večino navzočih
članov komisije, hkrati pa mora komisija pripraviti vrstni red
kandidatov v vsaki kategoriji nagrad in priznanj.
Predsednik komisije oziroma njegov namestnik občinskemu svetu poda kratko obrazložitev predloga podelitve
nagrad in priznanj. Občinski svet odloči o predlogu komisije
s sklepom in o predlogu ne razpravlja, vsak član občinskega
sveta pa ima možnost obrazložiti svoj glas.
Sklep občinskega sveta je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih navzočih članov občinskega sveta.
Kolikor občinski svet sklepa o podelitvi nagrad in priznanj v vsaki posamezni kategoriji nagrad in priznanj, podanega kot t.i. zaprta lista, ne izglasuje, se seja zapre za
javnost in občinski svet razpravlja o listi kandidatov oziroma
vrstnem redu kandidatov v posamezni kategoriji, ki jo je izoblikovala komisija.
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15. člen
Kolikor komisija na seji ne doseže 2/3 soglasja navzočih
članov pri oblikovanju predloga podelitve nagrad in priznanj v
posamezni kategoriji nagrad in priznanj odločitev o dobitnikih
nagrad in priznanj prenese na občinski svet.
Komisija v tem primeru občinskemu svetu posreduje le
vrstni red možnih kandidatov za nagrade in priznanja v posamezni kategoriji, o katerih občinski svet razpravlja na seji
zaprti za javnost.
Občinski svet o predlogih kandidatov za nagrade in priznanja glasuje tajno, po predhodno opravljeni razpravi in v
ta namen imenuje tričlansko komisijo, ki vodi glasovanje in
ugotavlja izide glasovanja.
Občinski svet lahko pred tajnim glasovanjem odloči koliko nagrad in priznanj bo podelil v vsaki posamezni kategoriji
nagrad in priznanj.
Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za dva
kandidata v posamezni kategoriji nagrad in priznanj oziroma
največ za toliko kandidatov, kolikor nagrad in priznanj v posamezni kategoriji nagrad in priznanj se bo podelilo.
Tajno glasovanje in opravila v zvezi s tajnim glasovanjem se izvedejo v skladu s določbami poslovnika občinskega sveta.
Nagrade in priznanja se podelijo tistim kandidatom, ki
so v posamezni kategoriji prejeli vsaj večino opredeljenih
glasov navzočih članov občinskega sveta. Kolikor v prvem
krogu tajnega glasovanja v posamezni kategoriji nihče od
kandidatov ni prejel zahtevanega števila glasov članov občinskega sveta ali je prejelo dovolj glasov manj kandidatov
kot se podeljuje nagrad in priznanj v posamezni kategoriji,
se v drugem krogu glasuje le o tistih dveh ali več kandidatih,
če imajo enako število glasov iz prvega kroga, ki so prejeli
največ glasov, vendar ne zadostnega števila glasov.
Nagrado oziroma priznanje po drugem krogu glasovanja dobi oziroma dobijo le tisti kandidati, za katere se je
opredelila večina članov občinskega sveta, ki so se udeležili
glasovanja. Če nihče od kandidatov tudi v drugem krogu ne
prejme zahtevanega števila glasov, se nagrada oziroma priznanje ne podeli oziroma se podeli le ena.
Kolikor v drugem krogu dva ali več kandidatov kot je
možnih nagrad oziroma priznanj v posamezni kategoriji nagrad oziroma priznanj prejme zadostno, a isto število glasov,
se o dobitniku nagrade in priznanja odloči z žrebom.
Občinski svet posameznega predloga nagrad in priznanj ne more prekvalificirati iz ene kategorije nagrad in
priznanj v drugo kategorijo.
16. člen
Podatki o tem, kdo je dobitnik nagrade oziroma priznanja Občine Grosuplje so javni. Podatke in obrazložitve
o dobitnikih nagrade oziroma priznanja se objavi na spletnih
straneh Občine Grosuplje.
IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE O PODELJENIH
NAGRADAH IN PRIZNANJIH
17. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco nagrad in priznanj opravlja občinska
uprava.
18. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj je javno
in je na vpogled v prostorih občinske uprave.
Nagrade in priznanja se vpisujejo v posebno evidenco,
ki vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedna številka vpisa,
2. ime, priimek in osebni podatki o prejemniku,
3. številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na
kateri je bil sprejet sklep o podelitvi nagrad in priznanj,
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4. vrsta podeljenih nagrad in priznanj,
5. kraj in datum vročitve nagrad in priznanj.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Nagrade in priznanja, podeljena po prejšnjih predpisih
in uradna evidenca ostanejo v veljavi.
Vse podeljene nagrade in priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti po enakem postopku kot so bila
podeljena, če takšno pobudo sprejme komisija soglasno.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
priznanjih Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 66/96).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 108-3/96
Grosuplje, dne 7. aprila 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

LUČE
1684.

Pravilnik o sofinanciranju programov na
področju kulturne dejavnosti v Občini Luče

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94,
22/00 in 96/02) ter 7. in člena statuta Občine Luče (Uradno
glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/99 in 6/02) je Občinski
svet občine Luče na 10. redni seji dne 9. 2. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov na področju
kulturne dejavnosti v Občini Luče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo kriteriji, pogoji, postopki in
merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za
sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v Občini Luče iz
javnih sredstev lokalne skupnosti.
2. člen
(predlagatelji programov)
Za sofinanciranje se lahko potegujejo naslednji izvajalci
kulturnih programov:
– društva,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja
in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu Občine Luče.
3. člen
(uporabnik)
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
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– da imajo sedež v Občini Luče,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne
dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon o društvih (velja za društva),
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
(dejavnosti sofinanciranja)
Občina Luče sofinancira naslednje kulturne dejavnosti:
– glasbeno dejavnost,
– folklorno in plesno dejavnost,
– gledališko in lutkovno dejavnost,
– likovno dejavnost,
– literarno dejavnost in založništvo,
– filmsko in video produkcijo ter fotografijo,
– izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja
kulture,
– dejavnost širjenja kulture med občani,
– nove medije,
– ter druge vsebine s področja kulture.
III. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE
IN RAZDELITEV SREDSTEV
5. člen
1. Javni razpis
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem iz
2. člena dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede po sprejetju proračuna in se objavi v sredstvih javnega
obveščanja.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom takoj po objavi javnega razpisa.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca programa pozove k dopolnitvi vloge, vendar
ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.
2. Komisija za kulturo
Župan pred objavo razpisa, s sklepom, določi tričlansko
komisijo za kulturo in predsednika komisije, in sicer:
– enega člana – predstavnika kulturnega društva,
– dva člana – predstavnika Odbora za negospodarstvo
in javne službe družbenih dejavnosti Občine Luče.
Naloge komisije za kulturo so:
– odpiranje prispelih prijav na razpis iz predhodne točke
tega pravilnika,
– pregled prijavljenih kulturnih programov, ki jih v skladu
z določili tega pravilnika ovrednoti služba družbenih dejavnosti Občine Luče,
– pregled in potrditev predloga ovrednotenih programov
in pripravljenih poročil županu,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za komisijo opravlja občinska
uprava – področje družbenih dejavnosti Občine Luče, kjer je
tudi sedež komisije.
6. člen
Poročila in programi kulturne dejavnosti, ki jih izvajalci
dajo na oceno, morajo biti ob izpolnjevanju pogojev iz 3. člena
dopolnjeni z dokazili, če to zahteva komisija za kulturo ali občinska uprava – področje družbenih dejavnosti Občine Luče.
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7. člen
Vrednost točke, za vrednotenje programov, je odvisna
od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu, ki so namenjena za posamezne programske naloge, in se
določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk.
Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za
vsako leto posebej. Do sprejetja proračuna za tekoče leto
se programi sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo leto.
Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen
znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže
dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva
sofinanciranje.
Župan z izbranimi izvajalci v imenu občine sklene pogodbo. Pogodba opredeljuje vrste programov in nadzor nad
realizacijo programov.
IV. MERILA ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKIH
KULTURNIH DEJAVNOSTI
8. člen
Programi se sofinancirajo po naslednjih namenih:
a) program redne dejavnosti društva:
– honorar strokovnih delavcev,
– programski stroški,
– materialni stroški;
b) udeležbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah
doma in v tujini;
c) nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov
(kostumi…);
d) strokovno izpopolnjevanje.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v
prostore.
9. člen
a) Pri vrednotenju redne dejavnosti se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. Odrasli pevski zbor
Prizna se največ 55 vaj na sezono.
Honorar zborovodje na vajo (3 šolske ure)
Programski stroški na vajo
Materialni stroški na sezono
– pri najmanj 32 članih
– pri najmanj 18 članih
– pri manj kot 18 članih

20 točk
5 točk
990 točk
495 točk
253 točk

2. Otroški in mladinski pevski zbori
Prizna se največ 20 vaj na sezono izven učnega programa.
Honorar zborovodje na vajo (2 šolski uri)
20 točk
Programski stroški na vajo
5 točk
Materialni stroški na sezono
360 točk
Stroški se priznajo samo za obseg dejavnosti pevskega
zbora, ki presega šolski program.
3. Gledališke skupine
Prizna se največ 40 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca na
vajo (4 šolske ure)
Programski stroški na vajo
Materialni stroški na otvoritveno predstavo

30 točk
5 točk
1080 točk
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4. Lutkovne skupine
Prizna se največ 20 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca na vajo
(2 šolski uri)
Programski stroški na vajo
Materialni stroški na sezono

20 točk
5 točk
360 točk

Prizna se največ 30 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca oziroma vodje
na vajo (2 šolski uri)
20 točk
Programski stroški na vajo
5 točk
Materialni stroški na sezono:
– pri najmanj 32 članih
540 točk
– pri najmanj 18 članih
270 točk
– pri manj kot 18 članih
138 točk
6. Recitacijske in literarne skupine
20 točk
5 točk
360 točk

7. Folklorne, tamburaške in plesne skupine
Prizna se največ 45 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca na vajo
(dve šolski uri)
Programski stroški na vajo
Materialni stroški na sezono
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Sofinanciranje redne dejavnosti društva je pogojeno
z obveznimi nastopi na območni ravni, razen v objektivnih
primerih.

5. Instrumentalne, vokalno instrumentalne
ali vokalne skupine

Prizna se največ 20 vaj na sezono.
Honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)
Programski stroški na vajo
Materialni stroški na sezono
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20 točk
5 točk
810 točk

8. Likovne, fotografske, video in filmske skupine
Prizna se največ 40 mentorskih vaj na sezono.
Honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)
20 točk
Programski stroški na vajo
5 točk
Materialni stroški na sezono
720 točk

10. člen
b) Udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah
doma in v tujini (nastop, razstava…):
– na prireditvah v Občini Luče
(občinski praznik, državni praznik,
tradicionalne prireditve in podobno)
200 točk,
– na medobčinski ravni
200 točk,
– na republiški ravni
200 točk,
– v tujini
200 točk.

mov

11. člen
c) Nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo progra-

Sofinanciranje nakupa in vzdrževanja opreme se izvede do višine 20% vrednosti vloge posameznega izvajalca
kulturnih dejavnosti.
12. člen
d) Strokovno izpopolnjevanje
Sofinancira se strokovno izpopolnjevanje strokovnih vodij, članov društva in posameznikov, ki delujejo na področju
kulturne dejavnosti, in sicer - 50 točk/posameznika.
13. člen
(izvajanje programov)
Koristniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom.
Tajnik Občine Luče bo, na predlog komisije za kulturo,
izdal sklep o številu točk izbranim izvajalcem kulturnih programov.
Osnovna organizacija lahko v roku 8 dni vloži pritožbo
na sklep o številu točk pri županu občine. Odločitev župana
je dokončna.
Kolikor izvajalci ne izvajajo odobrenih programov, župan
s sklepom ukine sofinanciranje, ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Kolikor se ugotovi, da koristniki ta sredstva nenamensko uporabljajo, se jim višina sredstev za ta del zmanjša.

9. Ljudski pevci
Pavšal za materialne stroške na sezono
Pogoj: Najmanj 3 nastopi v sezoni

300 točk

10. Ohranjanje kulturne dediščine (društva, sekcije
in posamezniki za muzejsko ali zgodovinsko dejavnost)
Pavšal za materialne stroške na sezono
300 točk
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi, projekti, razstave… v
sezoni oziroma izvedba vsaj dveh izobraževanj oziroma
predavanj v sezoni.
sti

V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 002-03/2004
Luče, dne 9. februarja 2004.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

11. Kulturna društva, ki ne izvajajo lastne dejavno-

Del kulturne dejavnosti v občini predstavljajo tudi kulturne prireditve, ki so nadgradnja celotne kulturne dejavnosti
v občini. Sofinancirajo se kulturne prireditve v organizaciji
društev, samostojnih kulturnih delavcev, posameznikov,
drugih izvajalcev kulturnih programov in dejavnosti vzgojnoizobraževalnega zavoda s sedežem v Občini Luče.
Za organizacijo kulturnih prireditev se prizna:
– od 1 do 5
80-400 točk,
– od 6 do 10
480-800 točk,
– več kot 10
880-1200 točk.

MURSKA SOBOTA
1685.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Murska Sobota za leto 2003

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 110. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99,
52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota
na 12. seji dne 25. marca 2004 sprejel
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Murska Sobota za leto 2003

Konto Naziv

Realizacija 2003

III.

Proračunski presežkek (I.-II.)
proračunski primanjkljaj (II.-I.)

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna
Mestne občine Murska Sobota.

B)
IV.

2. člen
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov proračuna,
računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja
proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov
in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto
2003 z naslednjo višino skupnih prihodkov in odhodkov:

V.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil (75)
750 Prejeta posojila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih
deležev
Dana posojila in povečanje
kap. deležev (44)
440 Dana posojila
Prejeta minis dana posojila (IV. – V.)

Prihodki proračuna
Odhodki proračuna
Presežek odhodkov

2.756,249.299,33 SIT
2.860,100.485,13 SIT
103,851.185,80 SIT

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska
Sobota za leto 2003 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih
zneskih:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov

Konto Naziv

I.
70

71

72

74
II.
40

41

42
43

Realizacija 2003

Skupni prihodki (70+71+72+73+74) 2.749,594.473,11
Tekoči prihodki (70+71)
2.277,600.347,97
Davčni prihodki
1.865,493.367,87
700 Davek na dohodek in dobiček 1.387,294.961,87
703 Davek na premoženje
281,260.186,58
704 Domači davki na blago
in storitve
196,938.219,42
Nedavčni prihodki
412,106.980,10
710 Udeležba na dobičku
in dohodki premoženja
98,770.812,24
711 Upravne takse
7,861.387,19
712 Denarne kazni
7,815.134,80
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
4,277.259.59
714 Nedavčni prihodki
293,382.386,28
Kapitalski prihodki
83,028.650,67
720 Prodaja osnovnih sredstev
200.000,00
722 Prodaja zemljišč
in nematerialnega premoženja
82,828.650,67
Transferni prihodki
388,965.474,47
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij 388,965,474,47
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
2.800,849.994,07
Tekoči odhodki
687,768.077,11
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 207,242.308,10
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
29,992.457,10
402 Blago in storitve
410,603.949,22
403 Plačila domačih obresti
26,984.410,70
409 Sredstva rezerv
12,944.951,99
Tekoči transferji
1.203,899.691,03
410 Subvencije
14,469.332,17
411 Transferji posameznikov
417,561.187,16
412 Transferji neprofitnim
organizacijam in
ustanovam
208,318.206,44
413 Drugi domači transferji
563,550.965,26
Investicijski odhodki
655,735.894,81
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
655,735.894,81
Investicijski transferji
235,446.331,12
430 Investicijski transferji
253,446.331,12

VI.

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (50)
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga
IX. Neto zadolževanje
X./A Spremembe sredstev na računih
(primanjkljaj leta 2003)
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X./B Stanje sredstev na računih

-51,255.520,96
6,654.826,22
6,654.826,22
–
3,578.363,96
3,578.363,96
3,076.462,26
–
–
55,672.127,10
55,672.127,10
-55,672.127,10
-103,851.185,80
28,982.722,85

4. člen
Po zaključnem računu za leto 2003 niso bila formirana
sredstva za stalno proračunsko rezervo.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni
svet mestne občine Murska Sobota in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0003/2004
Murska Sobota, dne 25. marca 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

1686.

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe odvajanja komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Mestne občine
Murska Sobota

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), pravilnika o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 105/02), 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) ter odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 72/95 in 85/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 25. marca 2004 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
odvajanja komunalne odpadne in padavinske
vode na območju Mestne občine Murska Sobota
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obvezne gospodarske
javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske
vode (v nadaljevanju besedila: javna služba) na območju
Mestne občine Murska Sobota.
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2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne
službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
službe,
5. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene
in obračun storitev javne službe,
6. vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter
8. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
Cilji odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode
po tem odloku so:
– zagotoviti opremljenost z javno kanalizacijo skladno
z zahtevami pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode,
– izboljšati uporabnikom dostop do storitev javne službe,
– zagotoviti učinkovito odvajanje komunalne odpadne
vode, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti in padavinske vode,
– zagotoviti obnovo kanalizacijskega omrežja in objektov na javni kanalizaciji,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih
programov ukrepov na področju odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode.
II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v
objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih,
če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih.
Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna
voda, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan
in letna količina ne presega 4.000 m3, hkrati pa letno obremenjevanje zaradi odvajanja te vode ne presega 50 PE in letna
količina nobene od nevarnih snovi ne presega količine za
nevarne snovi, določene v prilogi 2 uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96).
2. Padavinska voda je voda, ki je posledica padavin in
odteka s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode
ali tla.
3. Tehnološka odpadna voda je tehnološka odpadna
voda, kot jo določa uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96).
4. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh s
tehnološko odpadno vodo.
5. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega se odvaža komunalna
odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo
na komunalno čistilno napravo.
6. Območje izvajanja javne službe je območje Mestne
občine Murska Sobota.

Št.
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7. Javna površina je površina objekta ali dela objekta
gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega
javnega dobra po predpisih o graditvi objektov.
8. Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se
povezujejo v ustrezno kanalizacijsko omrežje in s pomočjo
katerega se zagotavlja odvajanje komunalne odpadne vode
iz stavb ter padavinske vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih
ali z drugim materialom prekritih javnih površin. Objekti in naprave javne kanalizacije so gospodarska javna infrastruktura.
Priključki stavb na javno kanalizacijo ter nepretočne greznice
in male čistilne naprave z zmogljivostjo manjše od 50 PE,
niso objekti javne kanalizacije.
Javna kanalizacija obsega:
– zbirne kanale z revizijskimi jaški in kontrolnimi jaški,
– mrežo sekundarnih kanalov z vstopnimi jaški in požiralniki,
– peskolove, lovilce olj in maščob na javnih površinah,
– razbremenilnike visokih voda,
– črpališča za prečrpavanje komunalne odpadne in
padavinske vode,
– male komunalne čistilne naprave,
– druge objekte in naprave, ki so potrebni za normalno
obratovanje javnega kanalizacijskega sistema.
9. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljevanju besedila: sekundarno omrežje) je sistem
kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih
tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob,
črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobnih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v
naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi
z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje oziroma izjemoma v mali komunalni čistilni napravi za stavbe oziroma
funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselij, kjer je
zaradi odmaknjenosti navezava na primarno kanalizacijsko
omrežje neracionalna.
10. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljevanju besedila: primarno omrežje) so kanalski vodi
in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so
črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda
v takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih
kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko
pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali
več proizvodnih obratov, ki so na območju takšnega naselja
in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi ali z
navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje.
11. Magistralno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljevanju besedila: magistralno omrežje) so kanalski vodi ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so
črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda
v takšnih vodah, ki služijo za odvajanje komunalne odpadne
in padavinske vode iz dveh ali več primernih kanalizacijskih
omrežij v dveh ali več naseljih, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh
ali več naseljih in ki se zaključijo v skupni čistilni napravi.
12. Hišna kanalizacija obsega kanalizacijski priključek s
pripadajočimi napravami in objekti na zemljišču, spojni kanal
ter kanalizacijo v stavbi.
Hišna kanalizacija in spojni kanal, to je kanal od stavbe
ali urejene zunanje površine do javne kanalizacije ter naprave za zbiranje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki
služijo enemu porabniku (notranja kanalizacija), so v upravljanju lastnikov ali najemnikov stavbe in nimajo značaja javne
kanalizacije.
13. Vodovarstveno območje je območje, kot ga določa
predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno
vodo.
14. Upravljavec inftrastrukture s področja odvajanja
komunalne odpadne in padavinske vode je po tem odloku
izvajalec javne službe.
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15. Uporabniki javne kanalizacije so lastniki ali najemniki objektov in urejenih zunanjih površin, ki so s spojnim
kanalom priključeni na javno kanalizacijo.
III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Mestna občina Murska Sobota zagotavlja javno službo
odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode v javnem
podjetju (v nadaljevanju besedila: izvajalec) za:
– odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode.
Z odvajanjem komunalne odpadne vode se razume
odvod po kanalu in vzdrževanje s cisternami ter vzdrževanje
malih komunalnih čistilnih naprav.
6. člen
Izvajalec iz prejšnjega člena izvaja javno službo za celotno območje Mestne občine Murska Sobota.
7. člen
Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode se
izvaja na centralni čistilni napravi v Murski Soboti.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
– vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav javne
kanalizacije,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih
površinah,
– praznjenje nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
najmanj enkrat na štiri leta in obratovalni monitoring za male
komunalne čistilne naprave. Ta dela zagotavlja izvajalec
javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni
opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbe ali funkcionalno
zaokroženo skupino stavb zunaj naselij,
– izdelava načrta ravnanja z odpadki iz peskolovov,
lovilcev olj in maščob ter malih komunalnih čistilnih naprav
in ravnanje s temi odpadki skladno z načrtom,
– obveščanje lastnikov greznic z naznanilom v sredstvih
javnega obveščanja ali na krajevno običajen način o:
– rokih in času prevzemanja komunalne odpadne vode
iz nepretočnih greznic in prevzemanje blata,
– način praznenja nepretočnih greznic ali oddajanja
blata in
– drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic,
– obveščanje upravljavcev površin iz katerih se odvaja
padavinska voda v kanalizacijo:
– da naj na svojih površinah redno čistijo in vzdržujejo
utrjene površine in peskolove ter lovilce olj in maščob na
njih in
– čistijo in vzdržujejo svoje kanalske vode, namenjene
za odvajanje padavinske vode,
– izdelava programa odvajanja komunalne odpadne
in padavinske vode, ki mora vsebovati podatke iz pravilnika
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode (Uradni list RS, št. 105/02) oziroma v skladu z veljavnimi predpisi,
– vodenje letne evidence o:
– naseljih, kjer se zagotavlja storitev javne službe,
– stavbah, ki so priključene na javno kanalizacijo,
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se zbira v
nepretočnih greznicah oziroma v malih komunalnih čistilnih
napravah,
– objektih in napravah sekundarnega, primarnega in
magistralnega omrežja,
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– virih onesnaževanja, ki odvajajo tehnološko odpadno
vodo v javno kanalizacijo,
– priključkih stavb na javno kanalizacijo,
– virih onesnaževanja, ki zbirajo tehnološko odpadno
vodo v nepretočnih greznicah,
– celotni količini odvedene in prečiščene komunalne
odpadne vode,
– celotni količini odvedene in prečiščene tehnološke
odpadne vode,
– količini komunalne odpadne vode, prevzete s praznjenjem nepretočnih greznic oziroma malih komunalnih čistilnih
naprav,
– količini prevzetega blata iz malih komunalnih čistilnih
naprav,
– količini odpadkov iz peskolovov, lovilcev olj in maščob
in
– utrjenih površinah, za katere zagotavlja odvajanje odpadne padavinske vode,
– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za
vsa dela javne službe, določene v tem členu,
– izdelava in sporočanje poročil o izvajanju javne službe za preteklo leto v skladu s predpisi s področja odvajanja
komunalne odpadne in padavinske vode,
– izvajanje svetovanja in osveščanja uporabnikov storitev v zvezi z varovanjem okolja in storitev javne službe,
– izdajanje soglasij za priključevanje na javno kanalizacijo,
– vodenje katastra objektov in naprav javne kanalizacije
ter drugih evidenc,
– izdelava in sprejem letnih in dolgoročnih programov
oskrbe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode,
– sklepanje pogodb o pogojih in načinu uporabe kanalizacijskega omrežja ob soglasju koncesionarja.
V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA
PROSTORSKA RAZPOREDITEV
9. člen
Storitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske
vode so obvezne za lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki
je na območju Mestne občine Murska Sobota in se nanaša
na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi
bivanja in opravljanja dejavnosti oziroma, ki nastaja v stavbi
v naselju ali delu naselja, opremljenim z javno kanalizacijo,
prav tako tehnološke odpadne vode, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
če z njo ni zagotovljenega čiščenja in odvajanja neposredno
v vode skladno s predpisi.
10. člen
V javno kanalizacijo se mora odvajati tudi komunalna
odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo.
11. člen
Vsak novi uporabnik storitev mora zgraditi objekte,
naprave (notranje) kanalizacije skladno s tehnično dokumentacijo in se ne sme priključiti na javno kanalizacijo brez
soglasja upravljavca.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
STORITEV JAVNE SLUŽBE
12. člen
Na podlagi prijave, ki jo poda uporabnik za priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje mu upravljavec izda soglasje
oziroma pogoje pod katerimi se sme priključiti na omrežje.
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13. člen
Objekte in naprave javne kanalizacije se lahko načrtuje
in gradi samo v skladu z načrtom kanalizacije, ki mora biti
usklajen s prostorskim aktom naselja.
Izvajalec gradnje in načrtovanja kanalizacijskih naprav
in objektov si mora za načrtovanje in gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasje v skladu z veljavno zakonodajo, za
priključitev na že obstoječo javno kanalizacijo pa soglasje
upravljavca.
14. člen
Gradbena dela pri gradnji objektov in naprav javne
kanalizacije lahko izvaja le zato usposobljen izvajalec, ki je
registriran za tovrstne gradnje.
Izvajalec gradnje objektov in naprav javne kanalizacije
ali spojnega kanala mora začetek gradnje priglasiti upravljavcu javne kanalizacije najmanj osem dni pred začetkom
gradnje.
15. člen
Izvajalec gradnje objektov in naprav javne kanalizacije
mora najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja, oziroma najkasneje v treh mesecih po
zgraditvi, predložiti upravljavcu javne kanalizacije projekt
izvedenih del ter projekt za vzdrževanje in obratovanje in
predati zgrajene objekte in naprave javne kanalizacije v
upravljanje.
Upravljavec javne kanalizacije mora v rokih navedenih
v prvem odstavku tega člena prevzeti zgrajene objekte in naprave javne kanalizacije v upravljanje in jih vnesti v kataster
javne kanalizacije.
16. člen
Investitor, ki namerava graditi kakršenkoli objekt ob javni kanalizaciji ali kdor namerava kakorkoli posegati v teren
ob javni kanalizaciji, si mora predhodno pridobiti soglasje
upravljavca javne kanalizacije.
Na javno kanalizacijo ni dovoljeno postavljati ali na njej
graditi kakršenkoli objekt, ki bi lahko povzročil škodo na kanalizaciji ali oviral normalno vzdrževanje kanalizacije.
17. člen
Izvajalec gradnje objektov, rekonstrukcijskih, vzdrževalnih ali drugih del na objektih ali na površinah ob javni
kanalizaciji mora pri izvajanju del skrbeti, da ne poškoduje
javne kanalizacije.
Če lastnik, uporabnik, upravljavec, izvajalec gradbenih
del ali investitor po lastni krivdi poškoduje javno kanalizacijo
ali se javna kanalizacija po njegovi krivdi zamaši, je dolžan
pokriti vse stroške za odstranitev poškodb ali odmašitev
javne kanalizacije.
V primeru trajne spremembe nivelete terena mora
povzročitelj take spremembe na svoje stroške poskrbeti za
prilagoditev javne kanalizacije novemu stanju na terenu.
Gradbena dela pri katerih se poseže v objekte ali naprave javne kanalizacije, lahko izvaja le upravljavec javne
kanalizacije, oziroma drugi usposobljeni izvajalec pod neposrednim nadzorstvom upravljavca javne kanalizacije.
Če investitor priključi oziroma izvede priključek na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca javne kanalizacije,
lahko upravljavec javne kanalizacije priključek ukine, dokler
izvedba ni usklajena z določili tega odloka, tehničnimi pogoji izvedbe oziroma pogoji tehničnega pravilnika o javni
kanalizaciji.
18. člen
Investitor objekta na območju, kjer je načrtovana ali že
zgrajena javna kanalizacija si mora za gradnjo objekta pridobiti soglasje upravljavca javne kanalizacije o možnostih in
pogojih za priključitev objekta na javno kanalizacijo.
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Za priključitev na javno kanalizacijo si mora lastnik objekta (bodoči uporabnik javne kanalizacije) pridobiti soglasje
upravljavca javne kanalizacije.
Upravljavec javne kanalizacije mora izdati soglasje za
priključitev na javno kanalizacijo v roku 30 dni od prejema
vloge. V soglasju morajo biti poleg tehničnih določil za priključitev in finančnih obveznosti tudi določila o dovoljenih
emisijah snovi v odpadni vodi.
Upravljavec javne kanalizacije odkloni soglasje k priključitvi, kadar iz tehničnih razlogov objekta ni možno priključiti
na javno kanalizacijo.
19. člen
Lastniki in upravljavci objektov na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija pa še niso priključeni na javno kanalizacijo, morajo take objekte priključiti na javno kanalizacijo
najpozneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
Upravljavec javne kanalizacije mora za primer iz prvega
odstavka tega člena poskrbeti za sistematično priključitev v
skladu z določili tega odloka in določili izvedbenega predpisa
tega odloka.
20. člen
Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo mora
lastnik objekta oziroma bodoči uporabnik javne kanalizacije
plačati enkratni prispevek. Višina prispevka se določi glede
na obremenilne enote, ki se določijo z izvedbenim predpisom tega odloka, v katerem se določi tudi način plačila
prispevka.
21. člen
Izvedbo priključka spojnega kanala na javno kanalizacijo
izvede upravljavec javne kanalizacije na stroške investitorja
objekta oziroma bodočega uporabnika javne kanalizacije ali
drugi usposobljeni izvajalec pod neposrednim nadzorstvom
strokovnega delavca upravljavca javne kanalizacije.
Vsaka stavba ima lahko le en spojni kanal oziroma le en
priključek na javno kanalizacijo.
Tudi v primeru večjih tovarniških kompleksov je praviloma lahko notranja kanalizacija povezana z javno kanalizacijo
le z enim spojnim kanalom oziroma z enim priključkom zaradi
popolne kontrole odpadne vode.
Lastnik ali upravljavec notranje kanalizacije ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov ali upravljavcev na
svojo notranjo kanalizacijo in preko nje na javno kanalizacijo,
razen v izjemnih primerih, ko ni možna drugačna tehnična
izvedba in še to z izrecnim soglasjem upravljavca javne
kanalizacije.
22. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo večje količine vode v svojem tehnološkem postopku in je njihova odpadna voda obremenjena nad predpisanimi standardi, morajo
zagotoviti predčiščenje tehnološke odpadne vode.
Vsi uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo v
svojem tehnološkem postopku ne glede na količino in so ob
uveljavitvi tega odloka že priključeni na javno kanalizacijo
morajo v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka imeti
pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajen kontrolni jašek
v katerem je možno meriti količino odpadne vode in odvzemati vzorce odpadne vode za analize.
Velikost in opremo kontrolnega jaška določajo standardi
navedeni v tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.
23. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno:
– odvajati odpadne vode v primerih, ko odpadna voda
presega mejne vrednosti za iztok v kanalizacijo (splošni parametri, biološki parametri, anorganski parametri, organski
parametri) po pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02), po
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tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji oziroma po zahtevah
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode
iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96 in 21/03) in
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode
iz objektov in naprav za posamezne panoge ali dejavnosti
(Uradni list RS, št. 35/96 in 10/99) oziroma v skladu z veljavnimi predpisi za to področje,
– odvajati hladilne vode, vode iz površinskih vodotokov
in izvirov podtalnice,
– odlagati trdih odpadkov, ki so s predpisi opredeljeni
kot komunalni odpadki ali celo posebni odpadki.
24. člen
Na ločeno kanalizacijo za odvajanje padavinskih voda
ni dovoljeno priključevanje kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode.
25. člen
Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je nanjo možna tehnična izvedba priključitve objekta ni dovoljeno
graditi greznice oziroma male komunalne čistilne naprave.
26. člen
Upravljavec javne kanalizacije lahko zavrne izdajo
soglasja za priključitev na javno kanalizacijo in izvedbo priključka spojnega kanala na javno kanalizacijo v naslednjih
primerih:
– če odpadna voda presega mejne vrednosti kot to
določa prva alinea 23. člena tega odloka oziroma veljavnih
predpisov,
– če je javna kanalizacija v tako slabem stanju, da ne
zagotavlja popolnega odvajanja odpadne vode,
– če bi novi priključek povzročil motnje v obratovanju
javne kanalizacije,
– če je spojni kanal zgrajen tehnično nepravilno oziroma
nekvalitetno.
27. člen
Lastnosti odpadne vode pri vseh uporabnikih javne kanalizacije, ki uporablja vodo v svojem tehnološkem postopku
morajo biti redno analizirane.
Redne analize se opravljajo v skladu z določili tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji.
V primerih suma, da posamezni uporabnik javne kanalizacije odvaja v javno kanalizacijo odpadne vode, ki ne
ustrezajo veljavnim predpisom, lahko upravljavec javne kanalizacije zahteva takojšnjo izvedbo izredne analize.
Če rezultati analize pokažejo, da uporabnik javne kanalizacije krši veljavne predpise o dovoljenih emisijah snovi
v odpadne vode, upravljavec javne kanalizacije o tem takoj
obvesti pristojno inšpekcijo.
Upravljavec javne kanalizacije ima v takem primeru
pravico zahtevati od uporabnika javne kanalizacije povračilo
povzročene škode na objektih in napravah javne kanalizacije in škode, ki je v zvezi s tem nastala ter stroške izredne
analize.
28. člen
Na območjih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija se
morajo odpadne vode zbirati v greznicah. Greznice morajo
biti grajene tako, da se odpadna voda ne razliva po terenu in
ne pronica v podtalje. Greznice so del notranje kanalizacije.
29. člen
Greznice morajo biti obvezno praznjene po programu,
ki ga izdela upravljavec javne kanalizacije.
Odpadne vode in gošče iz greznic se morajo prečistiti
na čistilni napravi.
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30. člen
Praznjenje greznic izvaja upravljavec kanalizacije ali
drugi izvajalec po programu praznjenja greznic pod kontrolo
upravljavca javne kanalizacije.
31. člen
Upravljavec uporabnikom storitev javne službe povrne
škodo, če ta nastane po njegovi krivdi.
Upravljavec ne odgovarja za motnje pri odvajanju komunalne odpadne vode in padavinske vode ter za škodo, ki
nastane zaradi višje sile (izredni nalivi, naglo topljenje snega
in druge elementarne nezgode).
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV JAVNE SLUŽBE
32. člen
Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev
obvezna.
Uporabniki ravnajo tako, da se priključijo na javno kanalizacijo pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec.
33. člen
Uporabniki so dolžni vzdrževati notranjo kanalizacijo z
vsemi objekti in napravami ter kanalizacijski priključek.
Le-ti so dolžni vzdrževati notranjo kanalizacijo tako, da
je omogočeno normalno odvajanje komunalne odpadne vode
in padavinske vode iz urejenih površin ob stalno izpolnjenih
predpisanih pogojih za izliv odpadne in padavinske vode iz
urejenih površin v javno kanalizacijo po določilih uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode (Uradni
list RS, št. 35/96, 90/98, 10/99, 31/01 in 62/01), tehničnega
pravilnika o javni kanalizaciji oziroma v skladu z veljavnimi
predpisi.
Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo odpadno
tehnološko vodo morajo najmanj štirikrat letno oziroma o
vseh spremembah predložiti upravljavcu analizo odpadne
vode izdelano v skladu s strokovnim navodilom ter uredbo o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 35/96) oziroma v skladu z veljavnimi
predpisi.
Uporabniki so dolžni spremeniti priključek v primeru
spremembe pogojev odvajanja komunalne odpadne ali
padavinske vode.
Uporabniki so dolžni prijaviti upravljavcu vsako spremembo količine in kvalitete komunalne odpadne in padavinske vode.
34. člen
Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda komunalne odpadne vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim
delom onemogočiti.
35. člen
Izvajalci del pri vzdrževanju in rekonstrukcijah cest, ulic
in trgovin si morajo za ta dela v bližini javne kanalizacije, pridobiti soglasje upravljavca ter mu povrniti vse s tem nastale
stroške vključno z upravljavčevim nadzorom. Pri opravljanju
teh del mora izvajalec zagotoviti, da ostane javna kanalizacija nepoškodovana. V primeru poškodbe so jo dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je
nastala zaradi poškodbe ali prekinitve odvajanja komunalne
odpadne vode.
Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega,
elektro, toplovodnega, plinovodnega, telekomunikacijskega
omrežja itd.) si morajo pri opravljanju del na svojih objektih
in napravah v bližini javne kanalizacije pridobiti soglasje
upravljavca ter mu povrniti vse nastale stroške vključno z
upravljavčevim nadzorom. Pri opravljanju teh del morajo
zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave in omrežje
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nepoškodovano. V primeru poškodbe so jo dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je
nastala zaradi poškodbe ali prekinitve odvajanja komunalne
odpadne vode.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
36. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe
– iz proračuna Mestne občine Murska Sobota
– iz drugih virov.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev v izvajanju
javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske
vode se podrobneje določi s programom dela ter pravilnikom
o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije.
37. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev odvajanja komunalne
odpadne in padavinske vode:
1. Neposredni stroški:
– strošek električne energije
– strošek pogonskega goriva
– drugi stroški materiala
– strošek storitev
– strošek dela
– neposredni stroški prodaje
– drugi neposredni stroški
2. Posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija
– investicijsko vzdrževanje
– drugi posredni proizvajalni stroški
3. Splošni stroški:
– posredni stroški nabave
– posredni stroški uprave
– posredni stroški prodaje
– posredni stroški obresti
4. Dobiček
IX. OBLIKOVANJE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
38. člen
Osnove za oblikovanje cen storitev javne službe so:
za odvajanje komunalne odpadne, padavinske in tehnološke vode:
– količina porabljene pitne vode ali tehnološke vode, ki
se meri z merilno napravo.
V primerih oskrbe s pitno vodo iz lastnega vira, se količina odpadne vode obračuna na podlagi merilne naprave tega
vira. Merilna naprava je last uporabnika, ki jo tudi vzdržuje v
skladu s predpisi.
V primerih, ko merilna naprava za porabo pitne vode ni
vgrajena in v primerih oskrbe s pitno vodo iz lastnega vira,
se količina odpadne vode obračuna po republiško določenem
normativu.
– količina ugotovljene padavinske vode odvedene v
javno kanalizacijo.
Oblikovanje cene storitev javne službe odvajanja komunalne odpadne vode izvajalec izvaja v skladu z veljavnimi
predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih
služb in pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije.
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X. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
39. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe (javna
kanalizacija), ki so v lasti ali najemu Mestne občine Murska
Sobota so:
– magistralno kanalizacijo omrežje,
– primarno kanalizacijsko omrežje,
– sekundarno kanalizacijsko omrežje,
– prečrpališča za prečrpavanje komunalne odpadne in
padavinske vode,
– razbremenilniki visokih voda,
– male komunalne čistilne naprave,
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno
obratovanje javnega kanalizacijskega sistema.
Priključki stavb na javno kanalizacijo ter nepretočne
greznice niso objekti javne kanalizacije.
Naprave, ki so potrebne za izvajanje javne službe in so
v lasti izvajalca javne službe so:
– specialna delovna vozila za vzdrževanje in čiščenje
kanalizacijskega omrežja,
– vozila za odvoz komunalne odpadne vode ter druga
oprema.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
40. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba kot izvajalec javne službe:
– če ne zagotovi pogojev za izvajanje javne službe,
– če ne pripravi letnega poročila za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode,
– če ne vzdržuje javne kanalizacije,
– če ne skrbi za meritve in obračun odvedene vode
oziroma vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,
– če ne vodi katastra objektov,
– če ne obvešča uporabnikov o prekinitvah odvajanja
komunalne odpadne in padavinske vode,
– če ne izvede prekinitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode uporabniku, ki z odvodom odpadne
vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod, ko
odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov in varno
obratovanje javne kanalizacije, ko odpadna voda prekorači
dovoljeno količino maščob, kislin, trdnih predmetov, škodljivih snovi, ki lahko ogrožajo nemoteno delovanje omrežja
in naprav, ko niso izpolnjeni pogoji za priključitev in se je
uporabnik kljub temu priključil.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega
člena.
42. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek uporabnik, ki je pravna oseba:
– če se ne priključi na javno kanalizacijo, ko za to obstajajo pogoji,
– če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja
upravljavca,
– če ne izpolnjuje obveznosti po 33. in 34. členu tega
odloka,
– če ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na
obračun storitev javne službe,

Stran

4772 /

Št.

40 / 20. 4. 2004

– če ravna pri vzdrževalnih delih v bližini javne kanalizacije v nasprotju 35. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka
tega člena.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
43. člena
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek uporabnik posameznik, če:
– se ne priključi na javno kanalizacijo, ko za to obstajajo
pogoji,
– se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca,
– ne izpolnjuje obveznosti po 33. in 34. členu tega odloka,
– ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na
obračun storitev javne službe.
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49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok
o splošnih pogojih za uporabo kanalizacije in opravljanju
kanalizacijskih storitev v Murski Soboti (Uradne objave SO
Murska Sobota, št. 12/77).
50. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35204-2/2003
Murska Sobota, dne 25. marca 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Izvajalec javne službe v roku treh mesecev pripravi
tehnični pravilnik o javni kanalizaciji s katerim se določi podrobnejša navodila in tehnične normative z namenom, da
se poenoti izvedba in doseže zanesljivo delovanje. Z njim
se uredi zlasti:
– smernice za projektiranje in gradnjo javne kanalizacije,
– tehnične normative za priključevanje na javno kanalizacijo,
– način ugotavljanja stopnje onesnaženosti odpadne
vode,
– način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora javne kanalizacije, soglasij za gradnjo kanalizacije in za
priključitev nanjo.
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
45. člen
Obračunavanje stroškov odvajanja odpadne vode se bo
uredilo s pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije.
46. člen
Obstoječi uporabniki storitev javne službe, ki niso vpisani v kataster uporabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu v
roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
V vseh naseljih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in
je tehnično izvedljivo, se morajo vsi uporabniki individualnih
greznic priključiti na javno kanalizacijo najpozneje v enem
letu od uveljavitve tega odloka..
47. člen
Izvajalec pripravi poročilo o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode do 31. 3. za preteklo leto.
Sestavni del poročila so tudi evidence iz 20. člena
pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) oziroma v skladu
z veljavnimi predpisi.
48. člen
Izvajalec javne službe pripravi letni program odvajanja
komunalne odpadne in padavinske vode do 31. 3. tekočega
leta, ki ga potrdi pristojni organ Mestne občine Murska Sobota.

SEVNICA
1687.

Sklep o javni razgrnitvi in o javni razpravi
predloga Investicijskega programa izgradnje
ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture
v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Tržišče

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta
Občine Sevnice (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in
65/03) je Občinski svet občine Sevnica na 11. redni seji dne
31. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in o javni razpravi predloga
Investicijskega programa izgradnje
ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture
v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Tržišče
1. člen
Izvede se javna razprava o predlogu Investicijskega
programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdelal
KIN Poslovne storitve Sevnica d.o.o., Naselje heroja Maroka
17, p. Sevnica, s št. 1, z dne 17. 3. 2004, za območje Krajevne skupnosti Tržišče.
2. člen
Predlog Investicijskega programa iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Tržišče, vsak
ponedeljek, sredo in petek od 7. do 13. ure, trideset dni od
objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo dne, 21. 4. 2004, s pričetkom
ob 18. uri, organizirana javna obravnava investicijskega programa v sejni sobi Gasilskega doma v Tržišču.
3. člen
Glasovalni upravičenci lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno
na Občino Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave.
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Št. 00603-0001/2003
Sevnica, dne 6. aprila 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

VIPAVA
1688.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pospeševanju in razvoju malega
gospodarstva na območju občin Ajdovščina in
Vipava

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02), 33. člena statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list, št. RS, 2/02), 16. člena
statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02)
ter 23. člena statuta Območne obrtne zbornice Ajdovščina,
so svet Občine Ajdovščina na 11. seji dne 4. 3. 2004, svet
Občine Vipava na 13. seji dne 25. 3. 2004, in upravni odbor
Območne obrtne zbornice Ajdovščina na seji dne 6. 4. 2004
sprejeli

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva
na območju občin Ajdovščina in Vipava
1. člen
V pravilniku o pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Ajdovščina in Občini Vipava (Uradni list RS, št.
57/03) se na koncu drugega odstavka 3. člena dodata nova
odstavka, ki se glasita:
»Sredstva za razvoj, ki jih zagotavlja Občina Ajdovščina, se pri vsakokratnem dodeljevanju dodeli prosilcem po
naslednjem prioritetnem vrstnem redu:
a) s sedežem družbe v Občini Ajdovščina za investicijo
na območju Občine Ajdovščina,
b) s sedežem družbe v Občini Vipava za investicijo na
območju Občine Ajdovščina,
c) ne glede na sedež družbe za investicijo na območju
Občine Ajdovščina,
d) s sedežem družbe v Občini Ajdovščina za investicijo
na območju Občine Vipava.«
»Sredstva za razvoj, ki jih zagotavlja Občina Vipava,
se pri vsakokratnem dodeljevanju dodeli prosilcem po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:
a) s sedežem družbe v Občini Vipava za investicijo na
območju Občine Vipava,
b) s sedežem družbe v Občini Ajdovščina za investicijo
na območju Občine Vipava,
c) ne glede na sedež družbe za investicijo na območju
Občine Vipava,
d) s sedežem družbe v Občini Vipava za investicijo na
območju Občine Ajdovščina.«
Zadnji odstavek 3. člena se črta.
2. člen
Tretja alinea prvega odstavka 5. člena se črta.
Na koncu zadnje alinee prvega odstavka 5. člena se
dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
– vlagajo v začetne investicije,
– vlagajo v posodobitev obstoječe dejavnosti,
– vlagajo v nakup oziroma izgradnjo poslovnih prostorov za izvajanje dejavnosti.«
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3. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 436-4/2002
Vipava, dne 6. aprila 2004.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.
Ajdovščina, dne 6. aprila 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
Predsednik
OOZ
Peter Skapin l. r.

ZAGORJE OB SAVI
1689.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Zagorje ob Savi za leto 2003

Na podlagi določil zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, 80/94, 45/97 in 56/98), zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 26/
97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter statuta Občine Zagorje ob Savi
(UVZ, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na
13. redni seji dne 30. 3. 2004 na predlog župana sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Zagorje
ob Savi za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zagorje
ob Savi za leto 2003.
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za
leto 2003 obsega v tisoč SIT:
KONTO
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
712
DENARNE KAZNI
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1,896.236
1,293.395
1,214.952
931.538
170.192
113.222
78.443
37.254
5.879
417
6.439
28.454
18.812
15.291
3.521
584.029
584.029
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400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
III.
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SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1,818.448
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
502.851
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 110.056
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
16.018
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
363.082
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
8.695
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
5.000
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 769.917
SUBVENCIJE
8.840
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
172.064
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
140.306
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
(4130+4131+4132+4133)
448.707
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
439.133
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
439.133
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
106.547
INVESTICIJSKI TRANSFERI
106.547
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55
550
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

77.788

4.753
4.753
–

4.753
–
–
61.497
61.497

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
21.044
X.
XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

-77.788
23.482

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 012-6/2004
Zagorje ob Savi, dne 30. marca 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

1690.

Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za
leto 2004

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98), zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in 16. člena statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na 13. seji dne 30. 3. 2004
na predlog župana Občine Zagorje ob Savi sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Zagorje ob Savi
za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračunu) določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih (v 000 SIT):

Uradni list Republike Slovenije

Št.

40 / 20. 4. 2004 /

Stran

4775

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I

SKUPAJ PRIHODKI

70+71+72+74

2,027.276

TEKOČI PRIHODKI

70+71

1,414.552

70
700
703
704
71
710
711
712
713

DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev

714
72
720
722
74
740

Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premoženja
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

II

SKUPAJ ODHODKI

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430

TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi

III

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev

75
750
751
V

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

VI

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII
50
500
VIII
55
550

ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga

IX

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

X

NETO ZADOLŽEVANJE

XI

NETO FINANCIRANJE

1,266.202
991.614
181.438
93.150
148.350
58.400
7.495
238
8.000
74.217
59.000
7.000
52.000
553.724
553.724
40+41+42+43

2,159.276
476.108
119.739
22.762
326.907
5.700
7.000
818.053
10.175
156.920
130.600
520.358
696.235
696.235
162.880
162.880

I – II

-132.000

750+751+752

33.000
33.000

IV – V

33.000

130.000
130.000
31.000
31.000
I+IV+VII-II-V-VIII

–

VII-VIII-IX

99.000

VI+X

132.000
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Priloge k temu odloku so:
– splošni del po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih
izdatkov,
– posebni del, sestavljen po stroškovnih mestih – postavkah,
– posebni del, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji,
načrti razvojnih programov,
– finančni načrti neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so (v 000 SIT):
NAMENSKI PRIHODKI PRORAČUNA 2004
1.
2.
3.
4.
5.

Taksa za obremenjevanje vode
56.000
Taksa za obremenjevanje okolja
30.000
Donacije
10.000
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
9.500
Ministrstvo za gospodarstvo
– zakon o RTH – ukrep 1
21.000
6. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
79.000
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
400
8. Ministrstvo za kulturo
600
Skupaj

206.500

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 75%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 15%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
5,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

4. ODGOVORNOST ZA IZVRŠEVANJE
PRORAČUNA
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovorni
za porabo sredstev v skladu s predpisi po posameznih namenih oziroma programih in podprogramih.
Oddelek za javne finance izvaja finančno poslovanje
proračuna in lahko predlaga županu odločitev o začasni
uporabi tekoče likvidnosti proračuna.
9. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
Odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti so
predsedniki svetov krajevnih skupnosti oziroma od njih pooblaščene osebe.
10. člen
Nabavo blaga, naročanje storitev ter izvedbo gradenj
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.
Župan lahko kadar ne gre za javna naročila iz prejšnjega
odstavka, izjemoma odobri različnim društvom brez javnega
razpisa, finančno pomoč največ v višini 200.000 SIT.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko
zadolži do višine 130,000.000 tolarjev glede na dinamiko
odplačila že sprejetega dolgoročnega kredita.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Zagorje ob Savi, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine
glavnice 130,000.000 tolarjev, vendar le v primeru, če niso
izčrpana sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena.
12. člen
V primeru pridobitve dodatnih namenskih sredstev med
letom se le-ta lahko porabijo v enaki višini in se vključijo v
naslednji rebalans proračuna.
13. člen
Župan po sprejemu proračuna s posebnim sklepom
določi skrbnike posameznih proračunskih postavk (po stroškovnih mestih).
6. POROČANJE
14. člen
Neposredni uporabniki proračuna Občine Zagorje ob
Savi morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega
načrte in letno poročil za preteklo leto in ga predložiti županu
do konca februarja tekočega leta.
15. člen
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega
proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu za finance do 31. marca tekočega leta.
16. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega
proračuna občinskemu svetu v sprejem. O sprejemu zaključ-
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nega računa župan obvesti ministrstvo za finance v tridesetih
dneh po njegovem sprejemu.
17. člen
Med letom je župan dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu po zaključenem polletju. Občinski
svet ali pristojni odbori lahko zahtevajo skrajšana poročila
tudi izven polletnega obdobja v primerih, ko ocenijo, da je
to potrebno.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zagorje ob
Savi v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep župana.
19. člen
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2004
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, posebni del
proračuna in načrt razvojnih programov pa na spletnih straneh Občine Zagorje ob Savi.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-8/2003
Zagorje ob Savi, dne 30. marca 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

1691.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
za vrednotenje športnih programov v Občini
Zagorje ob Savi

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99,
70/00, 100/00 in 51/02), 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 16. člena statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) in 88. člena poslovnika
Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik
Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi
na 13. redni seji dne 30. 3. 2004 po skrajšanem postopku
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
za vrednotenje športnih programov
v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka za
vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi,
prečiščeno besedilo, ki ga je Občinski svet občine Zagorje
ob Savi sprejel na 4. redni seji dne 31. 3. 2003.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena odloka tako, da se
v celoti glasi:
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»Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo
izvajalci iz 3. člena odloka, ki so izbrani na osnovi vsakoletnega razpisa. Razpis mora biti objavljen najkasneje mesec
dni po obravnavi občinskega proračuna v prvem branju.«
Spremeni se prvi stavek drugega odstavka 5. člena odloka tako, da se glasi:
»Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Zagorje ob Savi.«
Dopolni se 5. člen odloka tako, da se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni.«
3. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se ta člen v celoti
glasi:
»V primeru, da je ugotovljeno, da vloga oziroma ponudba na razpis ni popolna (ne vsebuje vseh prilog), Oddelek
za družbene dejavnosti in gospodarstvo v roku treh dni od
odpiranja ponudb pismeno pozove vlagatelja na dopolnitev
vloge. V pozivu morajo biti navedene tudi posledice, če ponudba ne bo dopolnjena. Rok za dopolnitev ponudbe ne sme
biti krajši od 10 dni. V primeru, da ponudba v danem roku
ni dopolnjena, se takšna ponudba s sklepom Oddelka za
družbene dejavnosti in gospodarstvo zavrže. Zoper ta sklep
ni pritožbe.«
4. člen
Spremeni in dopolni se 13. člen odloka, in sicer tako,
da se:
– v drugem odstavku točke »1. športna vzgoja otrok,
mladine in študentov« število 25% nadomesti s številom
35,5%,
– v točki »1. 2. 2. športna vzgoja otrok, usmerjenih k
kakovostni in vrhunski šport« se v tretjem odstavku za piko
doda naslednje besedilo: »Pri vadbeni skupini, kjer je vključeno manj športnikov, kot je navedeno v prejšnjem stavku, se
pri točkovanju upošteva sorazmerni delež točk«,
– v tretjem odstavku točke »1. 3. 2. športna vzgoja
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport« se doda
besedilo: »Pri vadbeni skupini, kjer je vključeno manj športnikov, kot je navedeno v prejšnjem stavku, se pri točkovanju
upošteva sorazmerni delež točk«,
– v četrtem odstavku točke »3. kakovostni šport« se
doda naslednje besedilo: »Pri vadbeni skupini, kjer je vključeno manj športnikov, kot je navedeno v prejšnjem stavku, se
pri točkovanju upošteva sorazmerni delež točk«,
– v petem odstavku točke »3. kakovostni šport« se
število 15% nadomesti s številom 7,5%,
– v četrtem odstavku točke »4. vrhunski šport » se število 12% nadomesti s številom 6%,
– črta se zadnji odstavek točke »11. športni objekti« in
se nadomesti z besedilom: »V proračunu občine se lahko
vsako leto predvidijo sredstva za investicije v športne objekte
v lasti športnih društev in klubov, in bodo sestavni del razpisa
za sofinanciranje programov športa. Za pridobitev teh sredstev lahko kandidirajo športna društva in klubi, ki so lastniki
objektov. Komisija bo prijave na ta del razpisa pregledala in
pripravila predlog za sofinanciranje, pri čemer bo kot kriterij
za pridobitev sredstev upoštevala nujnost investicije in pomembnost športnega objekta.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 17. člena odloka, in sicer
tako, da se črta druga alinea tega odstavka. Prav tako se črtajo vsi kazalci in tabele za pridobivanje dodatnih točk glede
na kakovost športnih dosežkov.
Dopolni se 17. člen odloka, in sicer tako, da se doda
nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Za dodatne točke se lahko namenja 3% vseh sredstev
iz naslova javnega razpisa. Ta delež sredstev se ne more
povečevati.«
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Dopolni se tabela »število registriranih tekmovalcev
(glede na povprečje v skupini)« tako, da se v zadnji koloni
za besedilom »3. skupina« doda besedilo »in 4. skupina«.
6. člen
V tabeli številka 1 se pri točki »2. plavanje« obe števili
80 obakrat nadomestita s številom 20.
V tabeli številka 1 se pri točki 6 »vsi programi« pri individualnih, kolektivnih športih panogah in miselnih igrah število
800 obakrat nadomesti s številom »1100«.
7. člen
V »pripombah k tabelam« se doda naslednje besedilo:
– »pri programih, kjer je navedeno število ur programa,
se program izvaja za to število ur. Če je ur manj, izvajalec
dobi le delež točk glede na število ur. V primeru, da je ur
programa več, pa izvajalec dobi le točke za ure, navedene
v pravilniku.«
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 012-15/99
Zagorje ob Savi, dne 30. marca 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

1692.

Sklep o soglasju k cenam socialno-varstvenih
storitev

Na podlagi 99. in 101. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 41/99 in 36/01 in 2/04),
38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02), ter 16. člena
statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št.
13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na 13. seji
dne 30. 3. 2004 sprejel naslednji

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
1
Občinski svet občine Zagorje ob Savi daje soglasje k
cenam socialno-varstvenih storitev osebna pomoč in pomoč
družini na domu, ki jih je predlagal izvajalec storitev, Center
za socialno delo Zagorje ob Savi.
2
Cena storitve osebne pomoči, ki jo izvaja Center za
socialno delo Zagorje ob Savi kot javno službo za 0,69 strokovnega delavca, znaša 502.348,10 SIT mesečno.
3
Cena storitve vodenja in koordinacije pomoči družini
na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Zagorje ob
Savi kot javno službo za 0,33 strokovnega delavca, znaša
267.043 SIT mesečno.
4
Cena storitve pomoč družini na domu na podlagi
18. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev znaša 2.266,30 SIT na efektivno
uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije za 724,30 SIT in za subvencijo iz sredstev
proračuna Občine Zagorje za 771 SIT, tako, da znaša končna
cena za uporabnika 771 SIT.
5
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS. Cene iz 2. in 3.točke tega sklepa se uporabljajo
od 1. 1. 2004, cene iz 4. točke tega sklepa pa od 1. 4. 2004
dalje.
Št. 385-11/2003
Zagorje ob Savi, dne 30. marca 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.
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Popravek pravilnika o strokovnih, kadrovskih in tehničnih pogojih za opravljanje poskusov na živalih

Popravek
V pravilniku o strokovnih, kadrovskih in tehničnih pogojih za opravljanje poskusov na živalih, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 36-1589/04 z dne 13. 4. 2004, so na koncu akta izpadle priloge, ki se glasijo:
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Soglašam!
Minister
za šolstvo, znanost in šport
Slavko Gaber l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
Janez Kopač l. r.

Priloga I.
POGOJI ZA NASTANITEV IN OSKRBO POSKUSNIH IVALI
1. Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
nastanitveni prostori so prostori, v katerih so ivali nastanjene v �asu vzreje, bivanja in poskusov;
- kletka je trajno pritrjen ali premi�en zaboj, zaprt s trdnimi stenami in s pali�astimi ali mreastimi vrati;
- ograda je prostor, ograjen z stenami, palicami ali mreo, v katerem biva ena ali ve� ivali;
- prostor za izpust ivali je prostor, ograjen z stenami, palicami ali mreo, ki je pogosto zunaj stalno postavljenih
zgradb, kjer se ivali;
- boks je majhen prostor, ograjen s treh strani in stranskimi pregradami;
- nezdruljive ivali so ivali, ki si lahko medsebojno povzro�ijo neeleno brejost,
pokodbe ali smrt.
2. Veterinarsko-sanitarni pogoji:
a. Nastanitveni prostori:
V nastanitvenih prostorih morajo biti upotevani naslednji veterinarsko-sanitarni pogoji:
- redno in u�inkovito mehani�no �i�enje prostorov in dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija;
- tla, stene in stropi morajo biti iz trdnega materiala, ki ni kodljiv za zdravje ivali in ne povzro�a pokodb;
- tla, stene in stropi morajo imeti gladko, neprepustno in pralno povrino;
- tla morajo biti nedrse�a, odtoki morajo biti pokriti in za�iteni;
- na vratih mora biti name�eno opazovalno okence;
- okna in vrata morajo biti zgrajena ali za�itena tako, da je prepre�en dostop neelenih ivali;
- oprema in instalacije (vodovodne, elektri�ne..) morajo biti dodatno za�itene;
- prostori, namenjeni za rejne ivali morajo biti v skladu s predpisanimi standardi, ki veljajo
za rejne ivali;
- v prostorih mora biti name�en opozorilni znak, da je prepovedano kajenje.
b. Laboratoriji in drugi prostori:
- vse organizacije iz tega pravilnika morajo biti opremljene z minimalno laboratorijsko
opremo za izvajanje enostavnih diagnosti�nih testov, sekcij in zbiranje vzorcev ;
- zagotoviti morajo prostor za lo�eno nastanitev novo prispelih, bolnih ali pokodovanih
ivali ;
- po potrebi morajo zagotoviti primerno opremljen in lo�en prostor za izvajanje
kirurkih posegov in prostor za postoperativno okrevanje ivali.
c. Pomoni prostori:
- prostori za skladi�enje krme in stelje morajo biti suhi, zavarovani pred kodljivci in insekti;
- skladi�ni prostori morajo biti primerni za hrambo �istih kletk, instrumentov in druge opreme;
- pomivalnica mora biti dovolj velika za namestitev naprav za razkuevanje, �i�enje in
prezra�evanje ter lo�en pretok �iste in umazane opreme. Stene in tla morajo biti pralne.
- zagotovljeno mora biti varno skladi�enje in nekodljivo odstranjevanje trupel in ivalskih
odpadkov. Pri toksi�nih ali radioaktivnih odpadkih so potrebni posebni varnostni ukrepi;
- vzrejne in dobavne organizacije morajo imeti prostor za pripravo in odpremo ivali.
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3. Nadzor okolja v nastanitvenih prostorih:
Nastanitvene povrine za ivali so razvidne iz tabel 1 do 12, ki so sestavni del te priloge;
- objekt, v katerem so nastanjene ivali, mora biti varovan in za�iten z napravami za odkrivanje poara
in vdora nepoobla�enih oseb;
- prezra�evanje v prostorih z ivalmi mora biti primerno gostoti nastanitve in posamezni ivalski vrsti;
- optimalna temperatura prostorov pri odraslih zdravih ivalih je navedena v tabeli I te priloge;
- o dnevnem preverjanju temperature in vlage je potrebno voditi evidenco;
- temperaturo prostorov je treba uravnavati skladno z morebitnimi spremembami v termoregulaciji ivali, ki so
lahko posledica posebnih fiziolokih stanj ali u�inkov poskusov ;
- stopnja relativne vlanosti v prostorih z ivalmi mora biti primerna posamezni ivalski vrsti in
stalna.( 55 % +/- 10 %);
- jakost osvetlitve in ciklus svetlobe-teme mora biti nadzorovano;
- prostori z ivalmi morajo biti izolirani pred hrupom.
4. Skrb za zdravje ivali in osebja:
- pogoje oskrbe, nastanitve in zdravstvenega stanja ivali preverja za to zadolena oseba;
- osebje, ki je v stiku z ivalmi mora izpolnjevati minimalne higienske in zdravstvene
pogoje;
5. Ravnanje z ivalmi ob prispetju na kraj namembnosti:
- ob prihodu v nastanitvene prostore morajo biti ivali dolo�en �as v karanteni. �as lokalne
karantene dolo�i veterinar. Trajanje lokalne karantene za posamezne ivalske vrste je
dolo�ena v tabeli 2 te priloge. Trajanje karantene pri uvoenih ivalih mora biti usklajeno s
predpisi, ki dolo�ajo pogoje o karanteni;
6. Usmrtitev ivali:
- usmrtitev ivali mora biti izvedena na strokoven in dopusten na�in;
Tabela 1
Optimalna temperatura prostorov
(za ivali, ki se gojijo v kletkah, ogradah in pokritih izpustih)
ivalske vrste ali skupine ivalskih vrst

Primati Novega sveta
Mi
Podgana
Sirijski hr�ek
Pe�ena podgana
Morski prai�ek
Primati Starega sveta
Prepelica
Kunec
Ma�ka
Pes
Beli dihur
Perutnina
Golob
Prai�
Koza
Ovca
Govedo
Konj

Optimalni obseg
v °C
20-28
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
15-21
15-21
15-21
15-21
15-21
15-21
10-24
10-24
10-24
10-24
10-24
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Tabela 2
Trajanje lokalne karantene
ivalska vrsta
Mi
Podgana
Pe�ena podgana
Morski prai�ek
Sirijski hr�ek
Kunec
Ma�ka
Pes
Primati

Dnevi
5-15
5-15
5-15
5-15
5-15
20-30
20-30
20-30
40-60

Tabela 3
Pogoji za nastanitev malih glodalcev in kuncev v kletkah
(vzdrevanje in poskus)
ivalska vrsta
Mi
Podgana
Sirijski hr�ek
Morski prai�ek
Kunec 1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg

Minimalna povrina
tal v kletki
cm2
180
350
180
600
1 400
2 000
2 500
3 000
3 600

Minimalna viina kletke
cm
12
14
12
18
30
30
35
40
40

Tabela 4
Pogoji za nastanitev malih glodalcev v kletkah med vzrejo
ivalska vrsta

Mi
Podgana
Sirijski hr�ek
Morski prai�ek
Morski prai�ek
v skupini

Minimalna povrina
tal v kletki za mater
in leglo
cm2
200
800
650
1200
1000
na odraslo ival

Minimalna viina kletke
cm
12
14
12
18
18
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Tabela 5
Pogoji za nastanitev kuncev za vzrejo v kletkah
Tea kun�je samice
kg

1
2
3
4
5

Minimalna povrina tal
v kletki za samico

Minimalna viina
kletke

Minimalna povrina tal
v boksu z gnezdom

in leglo

cm

m2

m2
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50

30
30
35
40
40

0.10
0.10
0.12
0.12
0.14

Minimalna povrina tal v kletki za samico in leglo zajema povrino tal v boksu z gnezdom.

Tabela 6
Pogoji za nastanitev ma�k v kletkah
(vzdrevanje in poskus)
Tea ma�ke
kg

0.5-1
1-3
3-4
4-5

Minimalna povrina
tal v kletki na
ma�ko
m2
0.2
0.3
0.4
0.6

Minimalna viina
kletke
cm

50
50
50
50

Minimalna povrina
tal v kletki za
samico in leglo

Minimalna povrina
tal v ogradi za
samico in leglo

m2
0.58
0.58
0.58

m2
2
2
2

Ma�ke se morajo izpustiti iz kletke v prostor za izpust vsaj enkrat na dan, �e to ne moti poskusa.
Ograde za ma�ke morajo biti opremljene z ma�jimi strani�i, policami za po�itek in s primernimi predmeti za
plezanje in bruenje krempljev.
V minimalno povrino tal je mogo�e vklju�iti povrino polic. Minimalna povrina tal na ma�jo samico in leglo
obsega 0.18 m2 kotilnega boksa.

Tabela 7
Pogoji za nastanitev psov v kletkah
(med poskusi)
Ple�na viina psa

30
40
70

Minimalna povrina
tal v kletki na psa
m2
0.75
1.00
1.75

Minimalna viina kletke
cm

60
80
140

Psi se morajo izpustiti iz kletke v prostor za izpust vsaj enkrat na dan, �e to ne moti poskusa.
Treba je dolo�iti �asovno omejitev, kjer pes ne sme biti zaprt brez vsakodnevnega izpusta.
Prostor za izpust mora biti dovolj velik, da omogo�a psu svobodno gibanje.
Minimalna viina kletke pri psu znaa dvakratno ple�no viino psa. V kletkah za pse tla ne smejo biti
mreasta, razen �e to zahteva poskus.
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Tabela 8

Pogoji za nastanitev psov v ogradah
(vzdrevanje, poskus in vzreja)
Tea psa

Minimalna talna
povrina v ogradi
na psa

kg

m2

<6
6-10
10-20
20-30
>30

0.5
0.7
1.2
1.7
2.0

Minimalna povrina izpusta
do treh psov
m2
0.5
(1.0)
1.4
(2.1)
1.6
(2.8)
1.9
(3.6)
2.0
(4.0)

ve� kot trije psi
m2
0.5
(1.0)
1.2
(1.9)
1.4
(2.6)
1.6
(3.3)
1.8
(3.8)

tevilke v oklepajih podajajo celotno povrino na psa, to je, povrino tal v ogradi in sosednji prostor za
izpust. Psi, ki so stalno zunaj, morajo imeti dostop do pokritega prostora, ki jih za�iti pred neugodnimi
vremenskimi razmerami. �e so psi nastanjeni na mreastih tleh, morajo biti na voljo trdna tla v prostoru za
spanje. Mreastih tal se ne sme uporabljati, razen �e to zahteva poskus. Razmak med posameznimi ogradami
mora biti toliken, da psi ne morejo drug drugega pokodovati. Vse ograde morajo imeti primerne odtoke.

Tabela 9
Pogoji za nastanitev primatov v kletkah
(vzdrevanje, poskus in vzreja)
Oblika in notranja oprema, kakor tudi dimenzije kletk za primate morajo biti primerne potrebam vrsti primatov.
Celotna prostornina kletke je za primate enako pomembna, kot je povrina tal. Viina kletke mora biti pri
opicah in drugih primatih, njena najve�ja dimenzija.
Kletke morajo biti tako visoke, da je primatom omogo�ena pokon�na dra.
Minimalna viina kletke za brahiatorje mora biti takna, da jim je omogo�eno, da se v polnem zamahu zagugajo s
stropa, ne da bi se z nogami dotaknili tal kletke.
V kletke se lahko vgradijo lestve, da lahko primati uporabljajo zgornji del kletke.
Zdruljivi primati so lahko po dva v kletki. �e jih ni mogo�e nastaniti v parih, morajo biti njihove kletke postavljene tako, da gledajo drug
drugega.
Tabela 9 vsebuje pogoje za nastanitev skupin ivalskih vrst, ki se najpogosteje uporabljajo v poskusih (nad-druine Ceboidea in
Cercopithecoidea).
Tea primata

kg
<1
1-3
3-5
5-7
7-9
9-15
15-25

Minimalna povrina
tal v kletki na eno ali
dve ivali
m2
0.25
0.35
0.50
0.70
0.90
1.10
1.50

Minimalna viina kletke

cm
60
75
80
85
90
125
125
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Tabela 10

Pogoji za nastanitev prai�ev v kletkah
(vzdrevanje in poskus)
Tea prai�a

Minimalna povrina
tal v kletki na prai�a
m2
0.35
0.55
0.80

kg
5-15
15-25
25-40

Minimalna viina kletke
cm
50
60
80

Tabela 11

Pogoji za nastanitev doma�ih ivali v ogradah
(vzdrevanje in poskus v uporabnikih ustanovah)
Vrste in tee

Minimalna
povrina tal

Minimalna
dolina ograde

kg
Prai�i
10-30
30-50
50-100
100-150
>150
Ovce
<70
Koze
<70
Govedo
<60
60-100
100-150
150-200
200-400
>400

m2

Odrasli konji

M

Minimalna
viina predelnih
sten ograde
m

Minimalna
povrina tal za
skupine
m2/ival

Minimalna
dolina krmilnih
jasli na glavo
m

2
2
3
5
5

1.6
1.8
2.1
2.5
2.5

0.8
1.0
1.2
1.4
1.4

0.2
0.3
0.8
1.2
2.5

0.20
0.25
0.30
0.35
0.40

1.4

1.8

1.2

0.7

0.35

1.6

1.8

2.0

0.8

0.35

2.0
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8

1.1
1.8
1.8
2.0
2.2
2.2

1.0
1.0
1.0
1.2
1.4
1.4

0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

0.30
0.30
0.35
0.40
0.55
0.65

13.5

4.5

1.8

-

-
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Tabela 12
Pogoji za nastanitev doma�ih ivali v stajah
(vzdrevanje in poskus v uporabnikih ustanovah)
Vrste in tee
kg
Prai�i
100-150
>150
Ovce
<70
Koze
<70
Govedo
60-100
100-150
150-200
200-350
350-500
>500
Odrasli konji

Minimalna
povrina staje
m2

Minimalna
dolina staje
m

Minimalna viina
predelnih sten staje
m

1.2
2.5

2.0
2.5

0.9
1.4

0.7

1.0

0.9

0.8

1.0

0.9

0.6
0.9
1.2
1.8
2.1
2.6

1.0
1.4
1.6
1.8
1.9
2.2

0.9
0.9
1.4
1.4
1.4
1.4

4.0

2.5

1.6

Staje morajo biti dovolj iroke, da se ival lahko udobno ulee.

Tabela 13
Pogoji za nastanitev ptic v kletkah

(vzdrevanje in poskus v uporabnikih ustanovah)
Vrste in tee

Minimalna
povrina tal

Minimalna
dolina ograde

Minimalna
viina predelnih
sten ograde

Minimalna
povrina tal za
skupine

g
Pi�anci
100-300
300-600
600-1 200
1 200-1 800
1 800-2 400
(Odrasli
samci)
>2 400
Prepelice
120-140

cm2

cm/ptico

cm/ptico

cm2

Minimalna
dolina
krmilnega korita
na glavo
cm

250
500
1 000
1 200
1 400

200
400
600
700
850

150
300
450
550
650

25
35
45
45
45

3
7
10
12
12

1 800

1 200

1 000

60

15

350

250

200

15

4

Velikost mrene odprtine ne sme biti ve�ja od 10 x 10 mm za pi�ance, in 25 x 25 mm za kokoi.
Debelina ice mora biti vsaj 2 mm. Naklon ne sme presegati 14 % (8°). Korita za vodo morajo biti enake
doline, kot krmilna korita. Vsaka ptica mora imeti dostop do dveh nastavkov za kaplji�no napajanje ali posod.
Kletke morajo biti opremljene z lestvicami. Pticam, ki so same v kletkah mora biti omogo�eno, da vidijo druge.
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SLIKA 1

Mii (vzdrevanje in poskus)
Minimalna talna povrina kletke

Ob dani tei mii, polna �rta, EU-EU, je podana minimalna talna povrina kletke za nastanitev mii

10

EU

5

Tea ene mii (g)

15

20

25

30

35

40

EU

30

40

50

60

70

80

90

100

2

Talna povrina kletke (cm )

SLIKA 2

Podgane (vzdrevanje in poskus)

Minimalna talna povrina kletke

250
200
150
100
50

EU

0

p g
,p
,
,j p
povrina kletke za nastanitev podganea ene podgane (g)

300

350

EU

0

50

100

150

200

Talna povrina kletke (cm2)

250

300
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SLIKA 3

Sirijski hr�ki (vzdrevanje in poskus)
Minimalna talna povrina kletke

Ob dani tei sirijskega hr�ka, polna �rta, EU-EU, je podana minimalna talna povrina kletke za nastanitev hr�ka

20

40

60

80

100

120

140

160

EU

Tea sirijskega hr�ka (g)

0

EU

20

40

60

80

100

120

Talna povrina kletke (cm2)

140

160
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SLIKA 4

Morski prai�ki (vzdrevanje in poskus)
Minimalna talna povrina v kletki

Ob dani tei morskega prai�ka, polna �rta, EU-EU, je podana minimalna talna povrina kletke za nastanitev
morskega prai�ka

200

a morskega prai�ka (g)

300

400

500

600

700

EU

100

EU

0

100

200

300

400

500

600

700

Talna povrina kletke (cm2 )

SLIKA 5

Kunci (vzdrevanje in poskus)

Minimalna talna povrina v kletki
Ob dani tei kunca, polna �rta, EU-EU, je podana minimalna povrina za nastanitev

1

EU

0

Tea enega kunca (kg)

2

3

4

5

6

EU

0,1

0,2
Talna povrina kletke (m2)

0,3

0,4
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SLIKA 6

Kunec (v vzreji)
Minimalna talna povrina za samico z neodstavljenim leglom

Ob dani tei samice, polna �rta, EU-EU, je podana minimalna povrina za nastanitev

1

EU

0

Tea kun�je samice (kg)

2

3

4

5

6

EU

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Talna povrina kletke (m2)

SLIKA 7

Ma�ke (vzdrevanje in poskus)
Minimalna talna povrina v kletki

Ob dani tei ma�ke, polna �rta, EU-EU, je podana minimalna povrina za nastanitev

1

EU

0

Tea ene ma�ke (kg)

2

3

4

5

6

EU

0,1

0,2
Talna povrina kletke (m2 )

0,3

0,4
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SLIKA 8

Razmerje med tevilom mii na kletko in talno povrino kletke (vzdrevanje in poskus)

�rte predstavljajo povpre�ne tee in ustrezajo �rti EU-EU na sliki 1

40 g

30 g

20 g

1600
1500
1400
1300
1200

10 g

1100
1000
900
800
700
600

Talna povrina kletke v cm2

500
400
300

Minimalna talna povrina kletke

180
100
1 2 3

4 5

10

15

tevilo mii
Minimalna viina kletke za mii: 12 cm

20

25

30
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SLIKA 9

Razmerje med tevilom podgan na kletko in talno povrino kletke (vzdrevanje in poskus)

Talna povrina kletke v cm2

�rte predstavljajo povpre�ne tee in ustrezajo �rti EU-EU na sliki 2

Minimalna talna povrine kletke

tevilo podgan
Minimalna viina kletke za podgane: 14 cm

Stran
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SLIKA 10

Razmerje med tevilom hr�kov na kletko in talno povrino kletke (vzdrevanje in poskus)

�rte predstavljajo povpre�no teo in ustrezajo �rti EU-EU na sliki 3

140 g

100 g

60 g

1500
1400

20 g

1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500

Talna povrina kletke v cm2

400
300

Minimalna talna povrina kletke

200
100
5

10

15

20

tevilo hr�kov
Minimalna viina kletke za hr�ke: 12 cm

25

30
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SLIKA 11

Razmerje med tevilom morskih prai�kov na kletko in talno povrino v kletki (vzdrevanje in poskus)

�rte predstavljajo povpre�ne tee in ustrezajo �rti EU-EU na sliki 4

600 g

2000

300 g

450 g

180 g

1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

Talna povrina kletke v cm2

900
800
700

Minimalna talna povrina kletke

600
500
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

tevilo morskih prai�kov
Minimalna viina kletke za morske prai�ke: 18 cm

12

13

14

15
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SLIKA 12

Razmerje med tevilom kuncev na kletko in talno povrino kletke (vzdrevanje in poskus)

�rte predstavljajo povpre�ne tee in ustrezajo �rti EU-EU na sliki 5

2000 g

1000 g

750 g

500 g

0,7

0,6

0,5

0,4

250 g

0,3

Talna povrina kletke v m2

0,2
Minimalna talna povrina kletke > 750g
Minimalna talna povrina kletke < 750g

0,1

0

1

2

3

4

5

6

tevilo kuncev
Minimalna viina kletke za kunce: Tabela 3

7

Uradni list Republike Slovenije

Št.

40 / 20. 4. 2004 /

Stran

4795

Priloga II.
VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA IZVAJANJE POSKUSOV NA IVALIH
1. Ime in priimek nosilca poskusa:
Organizacija
Naslov:

..
.

2. Naslov projekta:
Predvideno trajanje poskusa od
3. Udeleenci v poskusu:
Ime in priimek Zadolitev v
poskusu

4. Podatki o ivalih
Vrsta ivali

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

.. do
Kvalifikacija

Potrebno tevilo

Usposobljenost

Posebne oblike
(transgene ivali,
dolo�ene pasme,
starosti)

Namen na�rtovanega poskusa (ustrezno obkroite):
temeljne bioloke raziskave
uporabne raziskave*
testiranje substanc za za�ito �loveka, ivali in okolja**
pouk in praksa
forenzika
diagnostika bolezni
genska manipulacija ivali
drugo (navedite kaj)

tevilka licence
raziskovalca

Izvor ivali 
dobavitelj

..

Legenda:
* Uporabne raziskave obsegajo zakonsko zahtevane poskuse na ivalih, ki so nujni pri raziskovanju in razvoju
zdravil, farmakoloko-toksikolokih preizkuanjih ali testiranju varnosti, nadzoru kakovosti in ugotavljanju
u�inkovitosti farmacevtskih izdelkov in zdravilnih sredstev.
**Uporaba ivali za testiranje substanc za za�ito �loveka, ivali ali okolja obsega ugotavljanje toksi�nosti ali
kodljivosti vseh drugih izdelkov in sredstev, razen zdravil in zdravilnih sredstev.

Stran
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Št.
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6. Na�in poteka poskusa (ustrezno obkroite)
�� na ivalskih tkivih ali organih
�� na celi ivali
- iva ival
- narkoza z evtanazijo
- narkoza brez evtanazije
- lokalna anestezija
- uporaba iv�no-mii�nega blokatorja
- uporaba analgezije
7. �e je za nakup, nastanitev ali uporabo ivali v poskusu potrebno e kakno drugo predpisano dovoljenje (npr.
za�ita ogroenih ivalskih vrst, uvoz ivali), prosimo, da to vpiete in navedete tevilko dovoljenja.

8. Navedite mesto nastanitve ivali med poskusom
9. Poimensko navedite osebo, ki bo zadolena za dnevno oskrbo ivali (tudi zunaj delovnega �asa, ob koncu tedna,
med prazniki in dopusti)
10. Namen na�rtovanega poskusa (s podatki o znanstvenem cilju, o upravi�enosti uporabe ivali, morebitni vrednosti
na�rtovane raziskave, povezave z e opravljenimi raziskavami)

..
11. Kratek opis in potek predlaganega poskusa s podatki o uporabljeni tehniki ali postopku (npr. uporaba anestezije,
pogostost monitoringa in merjeni parametri, trajanje poskusa), zaklju�ku poskusa, pri�akovanem u�inku na ivali,
usodi ivali po poskusu (tudi na�in evtanazije in odstranitve iz ustanove)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
12. Ali so predlagane ivali namenjene za enkratno uporabo v poskusu in kako dolgo bodo ivali izpostavljene
poskusu?
....................................................................
13. Navedite predvideni �as okrevanja ivali po poskusu

................................................
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14. Ali obstajajo metode, ki ne zahtevajo uporabe poskusnih ivali in �e obstajajo take metode, navedite zakaj jih ne
uporabljate?
.
.
15. Zakaj ste izbrali predlagano ivalsko vrsto?
16. �e je ta poskus ponovitev predhodnega poskusa, ga upravi�ite!

17. Ali je bila katera od predlaganih ivali e uporabljena v predhodnih poskusih? �e je bila, navedite tevilko
predhodnega dovoljenja in upravi�ite njeno uporabo v predlaganem projektu!

18. �e boste v predlaganem poskusu uporabili tudi iv�no mii�ni blokator, natan�neje navedite, kako boste ublaili
povzro�eno bole�ino!
..
19. �e bo v sklopu predlaganega projekta potekal poskus, ki lahko na neanesteziranih ivalih povzro�i bole�ino ali
stres, analgezije pa ne boste uporabili, upravi�ite zaklju�ek poskusa in navedite ukrepe, s katerimi boste bole�ine
in stres zmanjali!

20. �e predstavlja poskus kakrnokoli tveganje za zdravje osebja ali drugih ivali, navedite, kako boste to tveganje
zmanjali!

21. Izjava nadzornika in glavnih raziskovalcev
a) Izjavljam, da imajo vse sodelujo�e osebe ustrezne kvalifikacije in izkunje ter so usposobljene za izvajanje
poskusov, opisanih v navedenem projektu.
b) Seznanjen sem s predpisano zakonodajo in sprejemam odgovornost za opravljanje navedenih poskusov v skladu s
pravilnikom.
c) Potrjujem, da bo za ivali ustrezno poskrbljeno in da bodo pogoji nastanitve v skladu s pravilnikom.
Ime in priimek

Zadolitev v poskusu

Podpis

Datum

1.4
ivali
izvirajo
iz drav EU

1.5
ivali izvirajo iz drav
�lanic Sveta Evrope,
podpisnice konvencije
ETS 123 (izklju�ene
drave EU)

1.6
1.7
ivali izvirajo Ponovna
iz drugih virov uporaba ivali

40 / 20. 4. 2004

1.a. mii (Mus musculus)
.b.podgane(Rattus
orvegicus)
1.c.morski prai�ki
(Cavia porcellus)
1.d. hr�ki (Mesocricetus)
1.e.drugi glodalci
(drugi Rodentia)
1.f. kunci
(Oryctolagus cuniculus)
1.g ma�ke (Felis catus)
1.h.psi (Canis familiaris)
1.i. beli dihur
(Mustela putorius furo)
1.j.drugi mesojedi
(drugi Carnivora)

1.2
1.3
Skupno tevilo ivali izvirajo iz
registriranih vzrejnih
in dobaviteljskih
ustanov znotraj drave

Št.

1.1
Vrste ivali

4798 /

Tabela 1: tevilo in vrsta uporabljenih ivali glede na njihov izvor

STATISTI�NE TABELE

Priloga III.

Stran
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1.k. konji,osli in
krianci (Equidae)
1.l. prai�i (Sus)
1.m. koze (Capra)
1.n. ovce (Ovis)
1.o. govedo (Bos)
1.p. primati (Prosimia)
1.q. primati Novega
sveta (Ceboidea)
1.r. primati Starega
sveta (Cercopithecoidea)
1.s.vije opice
(Hominoidea)
1.t. drugi sesalci
( Mammalia)
1.u.prepelica
(Coturnix coturnix)
1.v. druge ptice (druge
Aves)
1.w. plazilci (Reptilia)
1.x.dvoivke
(Ammphibia)
1.y. ribe (Pisces)
1. z. skupaj

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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2.t. drugi sesalci

2.s.vije opice

2.r. primati Starega
sveta

2.q. primati Novega
sveta

2.p. primati

2.o. govedo

2.4.
Izdelava in
kontrola
kakovosti
izdelkov in
sredstev za
humano
medicino in
zobozdravstvo

2.5
Izdelava in
kontrola
kakovosti
izdelkov in
sredstev za
veterinarsko
medicino

2.6.
2.7
Toksikoloka in druga
Diagno-stika
preizkuanja varnosti
bolezni
(vklju�no z ocenjevanjem
varnosti izdelkov in sredstev
za humano medicino,
zobozdravstvo in veterinarsko
medicino)

2.8
Izobrae-vanje
in usposabljanje

2.9
Drugo

2.10
Skupaj

40 / 20. 4. 2004

2.n. ovce

2.m. koze

2.l prai�i

2.k. konji, osli in
krianci

2.j. drugi mesojedi

2.i. beli dihur

2.h. psi

2.g ma�ke

2.f. kunci

2.e. drugi glodalci

2.d. hr�ki

2.c. morski prai�ki

2.3
Raziskave in razvoj izdelkov
in sredstev za humano
medicino, zobozdravstvo in
vet. medicino (izklju�ena
toksik. in druga preizkuanja
varnosti zbrana v stolpcu
2.6.)

Št.

2.b. podgane

2.2
Temeljne
bioloke
raziskave

4800 /

2.a. mii

2.1
Vrste ivali

Tabela 2: tevilo in vrsta uporabljenih ivali glede na namen uporabe ivali

Stran
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3.3
Izdelki/
substance
uporabljene ali
namenjene za
uporabo
predvsem v
kmetijstvu

3.4
Izdelki/
substance
uporabljene
ali
namenjene
za uporabo
predvsem v
industriji

3.5
Izdelki/
substance
uporabljene
ali
namenjene
za uporabo
predvsem v
gospodinjstv
u

3.6
Izdelki/
substance
uporabljene ali
namenjene za
uporabo
predvsem v
kozmeti�ni
industriji
izdelkov za
osebno nego

3.7
Izdelki/
substance
uporabljene ali
namenjene za
uporabo
predvsem kot
dodatek k hrani
za ljudi

3.8
Izdelki/
substance
uporabljene ali
namenjene za
uporabo predvsem
kot dodatek k hrani
za ivali

3.9
Moni ali
dejanski
onesnaevalci v
okolju, ki niso
zajeti v drugih
stolpcih

3.10
Druga
toksikoloka
ali
preizkuanja
varnosti

3.11
Skupaj

3.l. prai�i

3.k. konji, osli in
krianci

3.j. drugi mesojedi

3.i. beli dihur

3.h. psi)

3.g ma�ke

3.f. kunci

40 / 20. 4. 2004 /

3.e. drugi glodalci

3.2
Izdelki/
substance ali
sredstva za
humano
medicino,
zobozdravstvo in
veterinarsko
medicino

Št.

3.d. hr�ki)

3.c.morski
prai�ki

3.b. podgane)

3.a. mii

3.1
Vrste ivali

Tabela 3: tevilo in vrsta ivali v toksikolokih in drugih preizkuanjih varnosti (glede na izdelke)

2. z. skupaj

2.y. ribe

2.x. dvoivke

2.w. plazilci

2.v. druge ptice

2.u. prepelica

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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4.2
4.3
Kardiova-skularne iv�ne in duevne
bolezni pri ljudeh motnje pri ljudeh

4.4
4.5
Rak pri ljudeh (izklju�eno Druge bolezni
ocenjevanje karcinogene- ljudi
ga tveganja)

4.6
4.7
Specifi�ne tudije Skupaj
bolezni pri ivalih

40 / 20. 4. 2004

4.a. mii
4.b. podgane
4.c. morski prai�ki
4.d. hr�ki
4.e. drugi glodalci
4.f. kunci
4.g ma�ke
4.h. psi

4.1
Vrste ivali

Tabela 4: tevilo in vrsta ivali uporabljenih v poskusih za tudije bolezni pri ljudeh in ivalih

3. z. skupaj

3.y. ribe

3.x. dvoivke

3.w. plazilci

3.v. druge ptice

3.u. prepelica

3.t. drugi sesalci

3.s. vije opice

3.r .primati
Starega sveta

Št.

3.q. primati
Novega sveta

4802 /

3.p. primati

3.o. govedo

3.n. ovce

3.m. koze

Stran
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4.i. beli dihur
4.j. drugi mesojedi
4.k. konji, osli in
krianci
4.l prai�i
4.m. koze
4.n. ovce
4.o. govedo
4.p. primati
4.r. primati Novega
sveta
4.s. primati Starega
sveta
4.t. drugi sesalci
4.u. prepelica
4.v. druge ptice
4.w. plazilci
4.x. dvoivke
4.y. ribe
4. z. skupaj

Uradni list Republike Slovenije
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5.3
Zakonodaja EU
vklju�no z
zahtevami Evropske
Pharmakopoeie (*)

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Zakonodaja drav
Druga
Kombinacije
Ni predpisanih Skupaj
�lanic Sveta Evrope zakonodaja 5.2/5.3/5.4/5.5 zahtev
(vendar ne EU) (**)

Št.

5.a. mii
5.b. podgane
5.c. morski prai�ki
5.d. hr�ki
5.e. drugi glodalci
5.f. kunci
5.g ma�ke
5.h. psi
5.i. beli dihur
5.j. drugi mesojedi
5.k. konji, osli in
krianci
5.l prai�i
5.m. koze
5.n. ovce
5.o. govedo
5.p. primati
5.r. primati Novega
sveta

5.2
Dravna
zakonodaja

4804 /

5.1
Vrste ivali

Tabela 5: tevilo in vrsta uporabljenih ivali pri izdelovanju in ugotavljanju kakovosti izdelkov in sredstev za humano medicino, zobozdravstvo in
veterinarsko medicino (predpisane zahteve)

Stran

40 / 20. 4. 2004
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6.2
Dravna
zakonodaja

6.3
Zakonodaja EU
vklju�no z
zahtevami Evropske
Pharmakopoeie (*)

6.4
6.5
6.6
6.7
Zakonodaja drav
Druga
Kombinacije
Ni predpisanih
�lanic Sveta Evrope zakonodaja 5.2/5.3/5.4/5.5 zahtev
(vendar ne EU) (**)

6.8
Skupaj
Št.

6.a. mii
6.b. podgane
6.c. morski prai�ki
6.d. hr�ki
6.e. drugi glodalci
6.f. kunci
6.g ma�ke

6.1
Vrste ivali

Tabela 6: tevilo in vrsta uporabljenih ivali pri toksikolokih in drugih preizkuanjih varnosti (predpisane zahteve)

(**) Drave �lanice Sveta Evrope (brez EU): Albanija, Andora, Bolgarija, Hrvaka, Ciper, �eka Republika, Estonija, Madarska, Islandija, Latvija, Lihtentein, Litvanija, Malta, Moldova,
Norveka, Poljska, Romunija, Rusija, San Marino, Slovaka, Slovenija, vica, Makedonija, Tur�ija, Ukrajina

Legenda:
(*) Drave �lanice EU: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nem�ija, Gr�ija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, panija, vedska, Zdrueno kraljestvo

5.s. primati Starega
sveta
5.t. drugi sesalci
5.u. prepelica
5.v. druge ptice
5.w. plazilci
5.x. dvoivke
5.y. ribe
5. z. skupaj
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Št.

40 / 20. 4. 2004

(**) Drave �lanice Sveta Evrope (brez EU): Albanija, Andora, Bolgarija, Hrvaka, Ciper, �eka Republika, Estonija, Madarska, Islandija, Latvija, Lihtentein, Litvanija, Malta, Moldova,
Norveka, Poljska, Romunija, Rusija, San Marino, Slovaka, Slovenija, vica, Makedonija, Tur�ija, Ukrajina

4806 /

Legenda:
(*) Drave �lanice EU: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nem�ija, Gr�ija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, panija, vedska, Zdrueno kraljestvo

6.h. psi
6.i. beli dihur
6.j. drugi mesojedi
6.k. konji, osli in
krianci
6.l. prai�i
6.m. koze
6.n. ovce
6.o. govedo
6.p. primati
6.r. primati Novega
sveta
6.s. primati Starega
sveta
6.t. drugi sesalci
6.u. prepelica
6.v. druge ptice
6.w. plazilci
6.x. dvoivke
6.y. ribe
6. z. skupaj

Stran
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7.a. mii
7.b.
podgane
7.c.
morski
prai�ki
7.d. hr�ki
7.e. drugi
glodalci
7.f. kunci
7.g
ma�ke
7.h. psi
7.i. beli
dihur

Tabela 7: tevilo in vrsta uporabljenih ivali v toksikolokih in drugih preizkuanjih varnosti (vrste testov)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
Vrste
Metode testiranja akutne
Iritacija Senzibil Iritacija Subkro- Karcino- Razvo Muta- Reprod.
izacija o�i
ni�na in genost
jna
ivali
in subakutne toksi�nosti
koe
genost toks-�nost
kroni�n
toksi�
koe
a
nost
toksi�n
ost
7.2.1 7.2.2
7.2.3
LD50 Druge Metode
,
letalne neletalni
LC50 metode h
kli.znako
v
7.11
7.12
Toksi�nost za Drugo
vodne vret., ki
niso vklju�eni
v drugih
stolpcih

7.13
Skupaj
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7.j. drugi
mesojedi
7.k.
konji,
osli in
krianci
7.l.
prai�i
7.m. koze
7.n. ovce
7.o.
govedo
7.p.
primati
7.q.
primati
Novega
sveta
7.r.
primati
Starega
sveta
7.s. vije
opice
7.t. drugi
sesalci
7.u.
prepelica

Stran
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Št.
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7.v.
druge
ptice
7.w.
plazilci
7.x.
dvoivke
7.y. ribe
7. z.
skupaj
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7.2.2
Druge
letalne
metode

7.2.3
Metode
neletal
nih
klini�ni
h
znakov

8.3
Iritacija
koe

8.4
8.5
Senzibili Iritacija
o�i
zacija
koe

8.6
subkroni�na
in kroni�na
toksi�nost

8.7
Karcin
ogenost

8.8
Razvojna
toksi�nost

8.9
Muta
genost

8.10
Reprod.
toksi�nost

8.11
Toksi�nost za
vodne vreten�arje,
ki niso vklju�eni v
drugih stolpcih

8.12
Drugo

8.13
Skupaj

Št.

7.2.1
LD50,
LC50

8.2
Metode testiranja akutne in
subakutne toksi�nosti

4810 /

8.a Izdelki/ substance ali
sredstva za humano
medicino, zobozdravstvo in
veterinarsko medicino
8.b Izdelki/ substance
uporabljene ali namenjene za
uporabo predvsem v
kmetijstvu
8.c. Izdelki/ substance
uporabljene ali namenjene za
uporabo predvsem v
industriji
8.d. Izdelki/
substance uporabljene ali
namenjene za uporabo
predvsem v gospodinjstvu
8.e. Izdelki/ substance
uporabljene ali namenjene za
uporabo predvsem v
kozmeti�ni industriji
izdelkov izdelkov za osebno
nego
8.f. Izdelki/substance
uporabljene ali namenjene za
uporabo predvsem kot
dodatek k hrani za ljudi
8.g Izdelki/substance
uporabljene ali namenjene za
uporabo predvsem kot
dodatek k hrani za ivali
8.h. Moni ali dejanski
onesnaevalci v okolju, ki
niso zajeti v drugih stolpcih
8.i. Druga toksikoloka ali
preizkuanja varnosti
8.j. Skupaj

8.1
Izdelki

Tabela 8: tevilo in vrsta uporabljenih ivali v toksikolokih in drugih preizkuanjih varnosti (vrste testov glede na izdelke)

Stran

40 / 20. 4. 2004
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

1657. Obrtni zakon (ObrZ-UPB1) (uradno prečiščeno
besedilo)
1658. Zakon o upravnih taksah (ZUT-UPB1) (uradno
prečiščeno besedilo)
1659. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-UPB1)
(uradno prečiščeno besedilo)
1660. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-UPB1)
(uradno prečiščeno besedilo)
1661. Sklep o imenovanju poslanke in poslancev
Državnega zbora Republike Slovenije, ki bodo
opravljali funkcijo poslank oziroma poslancev
Republike Slovenije v Evropskem parlamentu
1662. Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika (KZ-B)
1663. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDDPO-1)
1664. Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
(ZPOP)
1665. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
obrambi (ZObr-D)

OBČINE
4621
4628
4647
4685

4688
4688
4694
4709
4712

VLADA

1666. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o modelu
Skupnosti
1667. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki
Skupnosti
1668. Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja
1669. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov
za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter
pralnic za motorna vozila
1670. Odločba o imenovanju vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani

4716
4716

4718
4718

4760
4761
4761

4761

LUČE

1684. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Luče

4763

MURSKA SOBOTA

1685. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Murska Sobota za leto 2003
1686. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska
Sobota

4765

4766

SEVNICA

1687. Sklep o javni razgrnitvi in o javni razpravi predloga Investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi
z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Tržišče

4772

VIPAVA

1688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava

4773

ZAGORJE OB SAVI

4719

4719

4750

4750

1689. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Zagorje ob Savi za leto 2003
1690. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za
leto 2004
1691. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka za
vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi
1692. Sklep o soglasju k cenam socialno-varstvenih
storitev
–

39.

4751
4751
4754

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

1678. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec
2004

4758

GROSUPLJE

1683. Odlok o nagradah in priznanjih Občine Grosuplje

4717

MINISTRSTVA

1671. Pravilnik o določitvi tolarskih protivrednosti,
nad katerimi so potrebne objave javnih naročil
v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti
1672. Pravilnik o vsebini operativnih programov dela,
letnih dopolnilih k operativnim programom dela
in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje in
zelenjavo
1673. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih
škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne,
raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri
žlahtnjenju rastlin
1674. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obveščanju glede zadržanja pošiljk
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov
iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in
širjenje škodljivih organizmov
1675. Pravilnik o omejitvah operacij določenih zrakoplovov
1676. Pravilnik o pogojih in postopkih za priznanje
tujih licenc letalskega osebja
1677. Pravilnik o geodetskem načrtu

ČRNOMELJ

1679. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto
2004
1680. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cenah stavbnih zemljišč
in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
1681. Sklep o soglasju k uskladitvi cen socialno varstvenih storitev osebna pomoč in pomoč družini
na domu
1682. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

40.
41.

4758

4773
4774
4777
4778

Popravki

Popravek pravilnika o strokovnih, kadrovskih in
tehničnih pogojih za opravljanje poskusov na
živalih

4779

MEDNARODNE POGODBE

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka
s protokolom (BINIDO)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Republiko Uzbekistan o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BUZVSN)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove
o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb
(BMDVSN)

3841
3858

3864

Stran

4812 /

Št.
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