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Podlaga in meja kazenskopravne prisile
2. člen
Določanje kaznivih dejanj in predpisovanje kazenskih
sankcij v zakonu je upravičeno samo, kadar in kolikor varstva
človeka in drugih temeljnih vrednot ni mogoče zagotavljati
drugače.
Časovna veljavnost kazenskega zakona
3. člen
(1) Za storilca kaznivega dejanja se uporablja zakon, ki
je veljal ob storitvi kaznivega dejanja.
(2) Če se po storitvi kaznivega dejanja zakon spremeni (enkrat ali večkrat), se uporablja zakon, ki je milejši za
storilca.
Ni kazni brez krivde
4. člen
Storilcu kaznivega dejanja se sme izreči kazen samo,
če je podana njegova krivda.
Kazenske sankcije
5. člen
(1) Kazenske sankcije so: kazni, opozorilne sankcije,
varnostni ukrepi in vzgojni ukrepi.
(2) Za kaznivo dejanje je v zakonu vedno določena
kazen. Druge sankcije iz prejšnjega odstavka se izrekajo po
določbah splošnega dela tega zakonika.
(3) Ob pogojih, določenih s tem zakonikom, se proti
storilcu zaradi storjenega kaznivega dejanja ali izrečene kazenske sankcije uporabita tudi odvzem premoženjske koristi
in objava sodbe.
Veljavnost splošnega dela
6. člen
Določbe splošnega dela tega zakonika veljajo za vse
kazenskopravne določbe v zakonih Republike Slovenije.
Drugo poglavje

TEMELJNE DOLOČBE

KAZNIVO DEJANJE IN KAZENSKA ODGOVORNOST

Ni kaznivega dejanja in kazni brez zakona

1. Splošne določbe o kaznivem dejanju in kazenski
odgovornosti

1. člen
Nikomur ne sme biti izrečena kazen ali druga kazenska
sankcija za dejanje, ki ga zakon ni določil kot kaznivo dejanje, še preden je bilo storjeno, in za katero ni bila z zakonom
predpisana kazen.

Kaznivo dejanje
7. člen
Kaznivo dejanje je protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi njegove nevarnosti določa kot kaznivo dejanje in hkrati
določa njegove znake in kazen zanj.
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Način izvršitve kaznivega dejanja

Dejanje majhnega pomena

8. člen
(1) Kaznivo dejanje je lahko izvršeno s storitvijo ali z
opustitvijo.
(2) Kaznivo dejanje je lahko izvršeno z opustitvijo samo,
če je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral storiti.
(3) Z opustitvijo je lahko izvršeno tudi kaznivo dejanje, ki
ga zakon ne določa kot opustitveno kaznivo dejanje, če storilec ne prepreči prepovedane posledice. V takšnem primeru
se storilec kaznuje za opustitev samo, če je bil dolžan preprečiti nastanek prepovedane posledice in če je opustitev za
nastanek takšne posledice enakega pomena kot storitev.

14. člen
Ni kaznivo dejanje tisto dejanje, ki ima sicer z zakonom
določene znake kaznivega dejanja, je pa majhnega pomena.
Dejanje je majhnega pomena, kadar je njegova nevarnost
neznatna zaradi narave ali teže dejanja, ali zaradi tega, ker
so škodljive posledice neznatne ali jih ni, ali zaradi okoliščin,
v katerih je bilo storjeno, in zaradi nizke stopnje storilčeve kazenske odgovornosti ali zaradi njegovih osebnih okoliščin.
Kazenska odgovornost

Čas izvršitve kaznivega dejanja
9. člen
Kaznivo dejanje je izvršeno takrat, ko je storilec delal ali
bi moral delati, ne glede na to, kdaj je nastala posledica.
Kraj izvršitve kaznivega dejanja
10. člen
(1) Kaznivo dejanje je izvršeno tako na kraju, kjer je
storilec delal ali bi bil moral delati, kakor tudi na kraju, kjer je
nastala prepovedana posledica.
(2) Za poskus kaznivega dejanja se šteje, da je bil izvršen tako na kraju, kjer je storilec delal, kakor tudi na kraju,
kjer naj bi po njegovem naklepu nastala ali bi lahko nastala
prepovedana posledica.
Silobran
11. člen
(1) Ni kaznivo dejanje tisto dejanje, ki je storjeno v
silobranu.
(2) Silobran je tista obramba, ki je neizogibno potrebna,
da storilec odvrne od sebe ali koga drugega istočasen protipraven napad.
(3) Storilec, ki je prekoračil meje silobrana, se sme
kaznovati mileje; če pa je prekoračil silobran zaradi močne
razdraženosti ali prestrašenosti, povzročene z napadom, se
mu sme kazen tudi odpustiti.
Skrajna sila
12. člen
(1) Ni kaznivo dejanje tisto dejanje, ki je storjeno v
skrajni sili.
(2) Skrajna sila je podana takrat, kadar stori storilec dejanje, ki ima vse zakonske znake kaznivega dejanja zato, da
bi od sebe ali koga drugega odvrnil istočasno nezakrivljeno
nevarnost, ki je ni bilo mogoče odvrniti drugače, pri tem pa
prizadejano zlo ni večje od zla, ki je grozilo.
(3) Storilec, ki je sam povzročil nevarnost, toda iz malomarnosti, ali je prekoračil meje skrajne sile, se sme mileje
kaznovati, če pa je prekoračil meje skrajne sile v posebno
olajševalnih okoliščinah, se mu sme kazen tudi odpustiti.
(4) Skrajne sile ni, če se je bil storilec dolžan izpostaviti
nevarnosti.
Sila in grožnja
13. člen
(1) Ni kaznivo dejanje tisto dejanje, ki je bilo storjeno
pod vplivom sile, ki se ji storilec ni mogel upreti.
(2) Če je bilo kaznivo dejanje storjeno pod vplivom sile,
ki se ji je bilo mogoče upreti, ali pod vplivom grožnje, se
uporabi prejšnji člen.

kriv.

15. člen
(1) Kazensko odgovoren je storilec, ki je prišteven in

(2) Kriv je storilec, ki je storil kaznivo dejanje z naklepom
ali iz malomarnosti, pri tem pa se je zavedal ali bi se moral in
mogel zavedati, da je njegovo dejanje prepovedano.
(3) Za kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti, je
storilec odgovoren samo, če zakon tako določa.
Prištevnost
16. člen
(1) Ni prišteven storilec, ki ob storitvi kaznivega dejanja
ni mogel razumeti pomena svojega dejanja ali ni mogel imeti
v oblasti svojega ravnanja zaradi trajne ali začasne duševne
bolezni, začasnih duševnih motenj, duševne zaostalosti ali
zaradi kake druge trajne in hude duševne motenosti (neprištevnost).
(2) Storilec kaznivega dejanja, čigar zmožnost razumeti
pomen svojega dejanja ali zmožnost imeti v oblasti svoje
ravnanje je bila bistveno zmanjšana zaradi kakšnega stanja
iz prejšnjega odstavka, se sme mileje kaznovati (bistveno
zmanjšana prištevnost).
(3) Kazensko je odgovoren tisti storilec kaznivega dejanja, ki si je z uporabo alkohola, mamil ali kako drugače sam
povzročil neprištevnost, če je bila pred tem glede kaznivega
dejanja podana njegova krivda, ki jo zakon določa za to
dejanje.
Naklep
17. člen
Kaznivo dejanje je storjeno z naklepom, če se je storilec
zavedal svojega dejanja in ga je hotel storiti; ali če se je zavedal, da lahko zaradi njegovega ravnanja nastane prepovedana posledica, pa je privolil, da takšna posledica nastane.
Malomarnost
18. člen
Kaznivo dejanje je storjeno iz malomarnosti, če se je
storilec zavedal, da zaradi njegovega ravnanja lahko nastane
prepovedana posledica, pa je lahkomiselno mislil, da jo bo
lahko preprečil ali da ne bo nastala; ali če se ni zavedel, da
lahko nastane prepovedana posledica, pa bi se bil po okoliščinah in po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel
zavedati.
Odgovornost za hujšo posledico
19. člen
Če je iz kaznivega dejanja nastala hujša posledica, za
katero predpisuje zakon hujšo kazen, se sme ta kazen izreči,
če je storilec glede na to posledico ravnal malomarno.
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Dejanska zmota

Pomoč

20. člen
(1) Ni kazensko odgovoren storilec, ki se ob storitvi
kaznivega dejanja ni zavedal kakšnega njegovega z zakonom določenega znaka; ali je zmotno mislil, da so podane
okoliščine, v katerih bi bilo to dejanje dopustno, če bi bile
zares podane.
(2) Če je bil storilec v zmoti zaradi malomarnosti, je
kazensko odgovoren za kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti, če zakon tudi za takšno dejanje določa kazensko
odgovornost.

27. člen
(1) Kdor komu naklepoma pomaga pri izvršitvi kaznivega dejanja, se kaznuje, kakor da bi ga bil sam storil, sme pa
se kaznovati tudi mileje.
(2) Kot pomoč pri izvršitvi kaznivega dejanja se šteje
zlasti: če da kdo storilcu nasvet ali navodila, kako naj stori
kaznivo dejanje, če mu da na razpolago sredstva ali odstrani
ovire za izvršitev kaznivega dejanja, kakor tudi če vnaprej
obljubi, da bo prikril kaznivo dejanje, storilca, sredstva, s katerimi bo kaznivo dejanje storjeno, sledove kaznivega dejanja
ali predmete, pridobljene s kaznivim dejanjem.

Pravna zmota
21. člen
(1) Ni kazensko odgovoren storilec kaznivega dejanja,
ki iz opravičenih razlogov ni vedel, da je to dejanje prepovedano.
(2) Če bi se storilec zmoti lahko izognil, se sme kaznovati mileje.
2. Poskus kaznivega dejanja
Poskus
22. člen
(1) Kdor je izvršitev naklepnega kaznivega dejanja začel, pa ga ni dokončal, se kaznuje za poskus, če gre za
kaznivo dejanje, za katero se sme po zakonu izreči tri leta
zapora ali hujša kazen; za poskus drugih kaznivih dejanj pa
samo tedaj, če zakon izrecno predpisuje, da je kazniv tudi
poskus.
(2) Storilec se kaznuje za poskus v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje.
Neprimeren poskus
23. člen
Storilcu, ki poskuša storiti kaznivo dejanje z neprimernim sredstvom ali proti neprimernemu predmetu, se sme
odpustiti kazen.

Kaznovanje napeljevalca in pomagača za poskus
28. člen
Če ostane kaznivo dejanje pri poskusu, se napeljevalec
in pomagač kaznujeta kakor za poskus.
Meje kazenske odgovornosti in kaznivosti udeležencev
29. člen
(1) Sostorilec je kazensko odgovoren v mejah svojega naklepa ali malomarnosti, napeljevalec in pomagač pa v
mejah njunega naklepa.
(2) Sostorilcu, napeljevalcu in pomagaču se sme odpustiti kazen, če je prostovoljno preprečil kaznivo dejanje.
(3) Osebna razmerja, lastnosti in okoliščine, zaradi
katerih zakon izključuje kazensko odgovornost ali dopušča odpustitev, zmanjšanje ali povečanje kazni, se smejo
upoštevati samo pri tistem storilcu, sostorilcu, napeljevalcu
ali pomagaču, pri katerem so takšna razmerja, lastnosti in
okoliščine podane.
4. Posebne določbe o kaznivosti za kazniva dejanja,
storjena po javnih občilih
Kaznivost odgovornega urednika

25. člen
Če dvoje ali več oseb skupno stori kaznivo dejanje tako,
da sodelujejo pri izvršitvi, ali tako, da s kakšnim drugačnim
dejanjem odločilno prispevajo k njegovi izvršitvi, se vsaka
izmed njih kaznuje s kaznijo, predpisano za to dejanje.

30. člen
(1) Za kazniva dejanja, storjena po časnikih ali drugih
periodičnih tiskanih publikacijah, po radiu, televiziji ali ﬁlmskih
novicah, se kaznuje odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je
nadomeščal takrat, ko je bila objavljena informacija:
1) če je avtor do konca glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje ostal neznan;
2) če je bila informacija objavljena brez avtorjeve privolitve;
3) če so bile takrat, ko je bila informacija objavljena,
podane stvarne ali pravne ovire za pregon avtorja, ki še
vedno trajajo.
(2) Odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, se kaznuje v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje.
(3) Odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, se ne kaznuje, če iz opravičenih razlogov ni vedel za
kakšno izmed okoliščin, navedenih v prvem odstavku tega
člena, ali za objavljeno informacijo, s katero je bilo storjeno
kaznivo dejanje.

Napeljevanje

Kaznivost izdajatelja, tiskarja in izdelovalca

26. člen
(1) Kdor drugega naklepoma napelje, da stori kaznivo
dejanje, se kaznuje, kakor da bi ga bil sam storil.
(2) Kdor drugega naklepoma napeljuje k storitvi kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči tri leta zapora ali hujša kazen, se kaznuje kakor za poskus kaznivega
dejanja, tudi če dejanje ni bilo niti poskušano.

31. člen
(1) Ob pogojih iz prvega odstavka prejšnjega člena se
kaznujejo:
1) za kaznivo dejanje, storjeno po neperiodični tiskani
publikaciji – izdajatelj; če ni izdajatelja ali če so podane
stvarne ali pravne ovire za njegov pregon, pa tiskar, ki je za
to vedel;

Prostovoljni odstop
24. člen
(1) Storilcu, ki je poskusil izvršiti kaznivo dejanje, pa je
prostovoljno odstopil od njegove izvršitve, se sme odpustiti
kazen.
(2) Če storilec prostovoljno odstopi od izvršitve kaznivega dejanja, se kaznuje za tista dejanja, ki pomenijo kakšno
drugo samostojno kaznivo dejanje.
3. Udeležba pri kaznivem dejanju
Sostorilstvo
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2) za kaznivo dejanje, storjeno po gramofonski plošči,
magnetofonskem traku, ﬁlmu za javno ali zasebno predvajanje ali po diapozitivu, fotogramu, videosredstvih, avditivnih
sredstvih ali po podobnih občilih, ki so namenjena širšemu
krogu ljudi – izdelovalec.
(2) Če je izdajatelj, tiskar ali izdelovalec pravna oseba
ali državni organ, se kaznuje tista oseba, ki odgovarja za izdajanje, tiskanje ali izdelovanje.
(3) Določbi drugega in tretjega odstavka prejšnjega
člena veljata tudi za izdajatelja, tiskarja in izdelovalca.
Uporaba splošnih določb o kazenski odgovornosti
32. člen
Določbe o kaznivosti oseb, navedenih v 30. in 31. členu
tega zakonika, se uporabljajo le, če te osebe niso kazensko
odgovorne po splošnih določbah tega zakonika o kazenski
odgovornosti.
5. Kaznivost pravnih oseb za kazniva dejanja
Odgovornost pravnih oseb
33. člen
(1) Zakon določa odgovornost pravne osebe za kaznivo
dejanje, ki ga je storilec izvršil v imenu, na račun ali v korist
pravne osebe.
(2) Zakon določa kazni, opozorilne sankcije in varnostne ukrepe ter pravne posledice obsodbe za pravne osebe.
(3) V zakonu se določijo kazniva dejanja, za katera
lahko odgovarja pravna oseba.
(4) Z zakonom se določijo posebne določbe o kazenskem postopku zoper pravno osebo.
Tretje poglavje
KAZNI
1. Vrste kazni in pogoji za njihovo izrekanje
Vrste kazni
34. člen
Za kazniva dejanja se smejo kazensko odgovornim
storilcem izreči tele kazni:
1) zapor;
2) denarna kazen;
3) prepoved vožnje motornega vozila;
4) izgon tujca iz države.
Glavne in stranske kazni
35. člen
(1) Zapor se sme izreči samo kot glavna kazen.
(2) Denarna kazen se sme izreči kot glavna in tudi kot
stranska kazen.
(3) Prepoved vožnje motornega vozila in izgon tujca iz
države se smeta izreči samo kot stranski kazni ob kazni zapora, denarni kazni ali pogojni obsodbi.
(4) Poleg glavne kazni se sme izreči ena ali več stranskih kazni.
Zakonitost pri izrekanju kazni
36. člen
(1) Storilcu kaznivega dejanja se izreče kazen, ki je
predpisana za storjeno kaznivo dejanje; milejša ali strožja
kazen od predpisane se sme izreči le ob pogojih, ki jih določa ta zakonik.
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(2) Za kazniva dejanja, storjena iz koristoljubnosti, se
sme izreči denarna kazen kot stranska kazen tudi tedaj,
kadar ni predpisana z zakonom, ali kadar je z zakonom
predpisano, da bo storilec kaznovan z zaporom ali z denarno
kaznijo, sodišče pa izreče kot glavno kazen zapor.
Zapor
37. člen
(1) Zapor ne sme biti krajši od petnajstih dni in ne daljši
od petnajstih let.
(2) Za najhujša naklepna kazniva dejanja se sme alternativno predpisati kazen tridesetih let zapora.
(3) Pod pogoji iz 46. člena in 2. točke drugega odstavka 47. člena tega zakonika se sme izreči kazen zapora do
dvajsetih let.
(4) Kazen zapora do dveh let se predpiše brez najmanjše mere te kazni.
(5) Zapor se izreka na cela leta in cele mesece, do
šestih mesecev pa tudi na cele dni.
Denarna kazen
38. člen
(1) Denarna kazen se izreka v dnevnih zneskih, če to ni
mogoče, pa tudi v določenem znesku. Če se denarna kazen
izreče v dnevnih zneskih, lahko znaša najmanj pet, največ pa
tristošestdeset dnevnih zneskov, za kazniva dejanja, storjena
iz koristoljubnosti pa največ tisočpetsto dnevnih zneskov.
Če se denarna kazen izreče v določenem znesku, najnižji
znesek ne sme biti manjši od 30.000 tolarjev, najvišji pa ne
večji od 3,000.000 tolarjev, za kazniva dejanja, storjena iz
koristoljubnosti, pa ne večji od 9,000.000 tolarjev.
(2) Število dnevnih zneskov denarne kazni določi sodišče upoštevajoč splošna pravila o odmeri kazni. Višino
dnevnega zneska določi sodišče tako, da upošteva višino
storilčevega dnevnega zaslužka glede na njegovo trimesečno čisto plačo in njegove druge dohodke ter njegove
družinske obveznosti. Pri določanju višine zneska se sodišče
opre na podatke, ki v času izrekanja kazni niso stari več kot
šest mesecev.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka, ki sodišču niso
znani, priskrbi obdolženec v roku, ki ga določi sodišče, najkasneje pa do konca glavne obravnave. Če sodišču do
konca glavne obravnave niso znane okoliščine, pomembne
za določitev višine dnevnega zneska denarne kazni, izreče
denarno kazen v določenem znesku, pri čemer upošteva
splošna pravila za odmero kazni.
(4) Najnižji dnevni znesek denarne kazni znaša eno
šestdesetino, najvišji pa eno tretjino zadnje uradno objavljene povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na
zaposleno osebo.
(5) V sodbi določi sodišče rok za plačilo denarne kazni.
Ta rok ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od treh
mesecev, vendar pa sme sodišče v opravičenih primerih dovoliti, da lahko obsojenec plača denarno kazen v obrokih, pri
čemer rok za plačilo ne sme biti daljši od dveh let.
(6) Če se denarna kazen ne da niti prisilno izterjati,
jo sodišče izvrši tako, da se za vsaka začeta dva dnevna
zneska denarne kazni oziroma, če je bila denarna kazen
izrečena v določenem znesku, za vsakih začetih 10.000
tolarjev določi en dan zapora, pri čemer zapor ne sme biti
daljši od šestih mesecev.
(7) Če obsojenec plača samo del denarne kazni, se mu
ostanek sorazmerno spremeni v zapor, če plača še ostanek,
pa se izvrševanje zapora ustavi.
(8) Po obsojenčevi smrti se denarna kazen ne izvrši.
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Prepoved vožnje motornega vozila
39. člen
(1) Storilcu kaznivega dejanja zoper varnost javnega
prometa sme sodišče izreči prepoved vožnje motornega
vozila določene vrste ali kategorije.
(2) Sodišče določi čas trajanja kazni iz prejšnjega odstavka; ta ne sme biti krajši od treh mesecev in ne daljši od
enega leta, računajoč od dneva pravnomočnosti sodbe. Čas,
prebit v zaporu oziroma v zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, se ne všteva v čas trajanja te kazni.
(3) Če je kazen iz prvega odstavka tega člena izrečena
osebi, ki ima tuje dovoljenje za vožnjo motornega vozila, obsega ta kazen prepoved uporabe tega dovoljenja na ozemlju
Republike Slovenije.
Izgon tujca iz države
40. člen
(1) Sodišče sme izreči tujcu izgon z ozemlja Republike
Slovenije za čas od enega do desetih let.
(2) Trajanje izgona se šteje od dneva pravnomočnosti
sodbe. Čas, prebit v zaporu, se ne všteva v čas trajanja te
kazni.
2. Odmera kazni
Splošna pravila za odmero kazni
41. člen
(1) Storilcu kaznivega dejanja odmeri sodišče kazen v
mejah, ki so z zakonom predpisane za to dejanje, glede na
težo storjenega dejanja in storilčevo krivdo.
(2) Pri tem upošteva sodišče vse okoliščine, ki vplivajo
na to, ali naj bo kazen manjša ali večja (olajševalne in obteževalne okoliščine), zlasti pa: stopnjo storilčeve kazenske
odgovornosti, nagibe, iz katerih je dejanje storil, stopnjo
ogrožanja ali kršitve zavarovane dobrine, okoliščine, v katerih
je bilo dejanje storjeno, prejšnje življenje storilca, njegove
osebne in premoženjske razmere, njegovo obnašanje po
storjenem dejanju, zlasti, ali je poravnal škodo, povzročeno
s kaznivim dejanjem in druge okoliščine, ki se nanašajo na
storilčevo osebnost.
(3) Pri odmeri kazni storilcu, ki je storil kaznivo dejanje,
potem ko je že bil pravnomočno obsojen, ali pa je kazen
prestal oziroma je zastarala ali pa mu je bila odpuščena
(povratek), sodišče upošteva zlasti, ali je bilo prejšnje dejanje
iste vrste kot novo, ali sta bili obe dejanji storjeni iz enakih nagibov, in koliko časa je preteklo od prejšnje obsodbe oziroma
od prestane, odpuščene ali zastarane kazni.
Omilitev kazni
42. člen
Sodišče sme storilcu odmeriti kazen pod mejo, ki je
predpisana z zakonom, ali pa uporabiti milejšo vrsto kazni:
1) če zakon določa, da se sme storilec mileje kaznovati;
2) če ugotovi, da so podane posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek omiljene kazni;
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.
Meje omilitve kazni zapora
43. člen
Kadar so podani pogoji za omilitev kazni iz prejšnjega
člena, jo sodišče omili v naslednjih mejah:
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1) če je za kaznivo dejanje kot najmanjša mera kazni
predpisan zapor treh ali več let, jo sme omiliti do enega leta
zapora;
2) če je za kaznivo dejanje kot najmanjša mera kazni
predpisan zapor enega leta, jo sme omiliti do treh mesecev
zapora;
3) če je za kaznivo dejanje kot najmanjša mera kazni
predpisan zapor manj od enega leta, jo sme omiliti do petnajst dni zapora;
4) če je za kaznivo dejanje predpisana kazen zapora in
pri tem ni določena najmanjša mera, sme namesto zapora
izreči denarno kazen.
Odpustitev kazni
44. člen
(1) Sodišče sme storilcu kaznivega dejanja odpustiti
kazen, kadar to zakon posebej določa.
(2) Kadar ima sodišče pravico storilcu kaznivega dejanja odpustiti kazen, mu jo sme omiliti brez omejitev, ki so
predpisane za omilitev kazni.
Poseben razlog za odpustitev kazni
45. člen
Sodišče sme storilcu, ki je storil kaznivo dejanje iz malomarnosti, odpustiti kazen, če posledice dejanja storilca toliko
prizadevajo, da izrek kazni v takšnem primeru očitno ne bi
bil upravičen.
Strožja kazen pri večkratnem povratku
46. člen
(1) Za naklepno kaznivo dejanje, za katero je predpisana kazen zapora, sme sodišče izreči strožjo kazen od
predpisane, ob tehle pogojih:
1) če je bil storilec prej že dvakrat ali večkrat obsojen
za istovrstna naklepna kazniva dejanja na zapor najmanj
enega leta;
2) če od dneva, ko je bil storilec odpuščen s prestajanja
prej izrečene kazni, do novega kaznivega dejanja še ni preteklo pet let.
(2) Strožja kazen ne sme preseči dvojne mere predpisane kazni in ne dvajsetih let zapora.
(3) Pri presoji, ali naj izreče strožjo kazen od predpisane, upošteva sodišče zlasti sorodnost storjenih kaznivih
dejanj, nagibe, iz katerih so bila kazniva dejanja storjena,
in druge okoliščine, ki kažejo na to, da bo storilec ponavljal
takšna kazniva dejanja.
Stek kaznivih dejanj
47. člen
(1) Če je storilec z enim dejanjem ali z več dejanji storil
dvoje ali več kaznivih dejanj, za katera se mu hkrati sodi,
določi sodišče najprej kazen za vsako posamezno kaznivo
dejanje, nato pa izreče za vsa ta kazniva dejanja enotno
kazen.
(2) Enotno kazen izreče sodišče po naslednjih pravilih:
1) če je za kakšno kaznivo dejanje v steku določilo
kazen tridesetih let zapora, izreče le to kazen;
2) če je za kazniva dejanja v steku določilo kazen zapora, mora biti enotna kazen večja od vsake posamezne
določene kazni, vendar ne sme doseči seštevka določenih
kazni in ne preseči dvajsetih let zapora;
3) če so za vsa kazniva dejanja v steku predpisane
kazni zapora do treh let, enotna kazen ne sme biti večja od
osmih let zapora;
4) če je za kazniva dejanja v steku določilo le denarne
kazni, zviša najvišjo določeno denarno kazen, ki pa ne sme
preseči seštevka določenih denarnih kazni in ne tristošest-

Stran

11446 /

Št.

95 / 27. 8. 2004

deset dnevnih zneskov oziroma 3,000.000 tolarjev, če je
bilo eno ali več kaznivih dejanj storjenih iz koristoljubnosti,
pa ne sme presegati tisoč petsto dnevnih zneskov oziroma
9,000.000 tolarjev;
5) če je za nekatera kazniva dejanja v steku določilo
kazen zapora, za druga kazniva dejanja pa denarne kazni,
izreče eno kazen zapora in eno denarno kazen po 2., 3. in 4.
točki tega odstavka;
6) če je za kazniva dejanja v steku določilo več istovrstnih stranskih kazni, izreče enotno stransko kazen tako,
da ne sme doseči njihovega seštevka in ne preseči najvišje
mere te kazni.
(3) Če je sodišče za kazniva dejanja v steku določilo za
najmanj tri kazniva dejanja kazen nad deset let zapora, sme
izreči zapor tridesetih let.
(4) Stransko kazen izreče sodišče, čeprav je bila določena le za eno samo kaznivo dejanje v steku; če pa je
določilo več denarnih kazni, izreče eno samo denarno kazen
po 4. točki drugega odstavka tega člena.
(5) Če je sodišče za kazniva dejanja v steku določilo
kazni zapora in mladoletniškega zapora, izreče zapor kot
enotno kazen po pravilih, ki so določena v 1., 2. in 3. točki
drugega odstavka tega člena.
Odmera kazni obsojencu
48. člen
(1) Če sodi sodišče obsojenca zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil, preden je začel prestajati kazen po poprejšnji obsodbi, ali zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil
med prestajanjem zapora ali mladoletniškega zapora, izreče
za vsa kazniva dejanja enotno kazen po prejšnjem členu; pri
tem upošteva, da je prej izrečena kazen že določena. Kazen
ali del kazni, ki jo je obsojenec že prestal, se mu všteje v
izrečeno kazen zapora.
(2) Za kaznivo dejanje, ki ga je storil med prestajanjem
zapora ali mladoletniškega zapora, izreče sodišče storilcu
kazen ne glede na prej izrečene kazni, če bi bil neprestani
del prej izrečene kazni pri uporabi določb prejšnjega člena
nesorazmerno majhen.
(3) Obsojenec, ki je storil v zavodu za prestajanje kazni
zapora med prestajanjem zapora ali mladoletniškega zapora
kaznivo dejanje, za katero predpisuje zakon denarno kazen
ali zapor do enega leta, se kaznuje disciplinsko.
Vštevanje pripora in prejšnje kazni
49. člen
(1) Čas, prestan v priporu, ter kakršenkoli odvzem prostosti v zvezi s kaznivim dejanjem, se všteva v izrečeno kazen
zapora, mladoletniškega zapora in denarno kazen.
(2) Če je uveden kazenski postopek za več kaznivih
dejanj in pripor ni odrejen za vsako od njih, se čas, prebit v
priporu, všteva v izrečeno kazen zapora, mladoletniškega
zapora in denarno kazen za kaznivo dejanje, za katero je
obdolženec obsojen.
(3) Zapor, denarna kazen ali kakšna druga sankcija, ki
jo je obsojenec prestal oziroma plačal za prekršek, ter kazen
ali disciplinski odvzem prostosti, ki ga je prestal zaradi kršitve
vojaške discipline, se mu všteje v kazen, izrečeno za kaznivo
dejanje, katerega znaki imajo tudi znake prekrška oziroma
kršitve vojaške discipline.
(4) Dan pripora, dan odvzema prostosti, dan mladoletniškega zapora, dan zapora in dva dnevna zneska denarne
kazni oziroma 10.000 tolarjev, če je bila denarna kazen
izrečena v določenem znesku, so pri vsakem vštevanju izenačeni.
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Četrto poglavje
OPOZORILNE SANKCIJE
1. Pogojna obsodba
Splošne določbe o pogojni obsodbi
50. člen
(1) Sodišče sme ob pogojih, ki so določeni s tem zakonikom, izreči storilcu kaznivega dejanja pogojno obsodbo
namesto kazni.
(2) S pogojno obsodbo določi sodišče storilcu kaznivega dejanja kazen, ki pa ne bo izrečena, če obsojenec v
času, ki ga določi sodišče in ki ne sme biti krajši od enega in
ne daljši od petih let (preizkusna doba), ne bo storil novega
kaznivega dejanja.
(3) V pogojni obsodbi lahko sodišče določi, da bo določena kazen izrečena tudi, če obsojenec v določenem roku
ne vrne premoženjske koristi, do katere je prišel s kaznivim
dejanjem, ne povrne škode, ki jo je povzročil s kaznivim
dejanjem, ali ne izpolni drugih, v kazenskopravnih določbah
predvidenih obveznosti. Rok za izpolnitev teh obveznosti
določi sodišče v mejah preizkusne dobe.
(4) Varnostni ukrepi, izrečeni ob pogojni obsodbi, se
izvršijo.
Izrek pogojne obsodbe
51. člen
(1) Pogojna obsodba se sme izreči, če je sodišče storilcu določilo kazen zapora do dveh let ali denarno kazen.
(2) Pogojna obsodba se ne sme izreči za kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen zapora najmanj treh let.
(3) Sodišče izreče pogojno obsodbo, če glede na osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje
po storjenem kaznivem dejanju, stopnjo kazenske odgovornosti in glede na druge okoliščine, v katerih je dejanje storil,
spozna, da je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal
kaznivih dejanj.
(4) Če sodišče v pogojni obsodbi določi stranske kazni,
sme izreči, da se vse ali posamezne stranske kazni izvršijo.
Preklic pogojne obsodbe zaradi novega kaznivega dejanja
52. člen
(1) Sodišče prekliče pogojno obsodbo, če stori obsojenec v preizkusni dobi eno ali več kaznivih dejanj, za katera
je izreklo kazen zapora dveh let ali daljšo kazen.
(2) Če stori obsojenec v preizkusni dobi eno ali več
kaznivih dejanj, za katera je sodišče določilo kazen zapora
manj kot dve leti ali denarno kazen, odloči sodišče, ali bo
preklicalo pogojno obsodbo, ko presodi vse okoliščine, ki se
nanašajo na storjena kazniva dejanja in storilca, zlasti pa na
sorodnost storjenih kaznivih dejanj, njihov pomen in nagibe,
iz katerih so bila storjena. Pri tem je vezano na prepoved,
da ne sme izreči pogojne obsodbe, če je treba storilcu za
kazniva dejanja, ugotovljena v pogojni obsodbi, in za nova
kazniva dejanja izreči kazen več kot dveh let zapora (prvi
odstavek prejšnjega člena).
(3) Če sodišče prekliče pogojno obsodbo, izreče po
47. členu tega zakonika enotno kazen za prej storjeno in za
novo kaznivo dejanje; pri tem vzame, da je kazen iz preklicane pogojne obsodbe že določena.
(4) Če sodišče ne prekliče pogojne obsodbe, sme za
novo kaznivo dejanje izreči pogojno obsodbo ali kazen. Če
spozna, da je treba tudi za novo kaznivo dejanje izreči pogojno obsodbo, določi po 47. členu tega zakonika enotno
kazen za prej storjeno in za novo kaznivo dejanje in določi
novo preizkusno dobo, ki ne sme biti krajša od enega leta
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in ne daljša od petih let in se šteje od pravnomočnosti nove
sodbe. Obsojencu, ki mu je za novo kaznivo dejanje izrečen
zapor, se čas prestajanja te kazni ne šteje v preizkusno dobo,
določeno s pogojno obsodbo za prejšnje kaznivo dejanje.
Preklic pogojne obsodbe zaradi prej storjenega kaznivega
dejanja
53. člen
(1) Sodišče prekliče pogojno obsodbo, če po njenem
izreku ugotovi, da je obsojenec storil kaznivo dejanje, preden
je bil pogojno obsojen, in če sodi, da ne bi bilo podlage za
pogojno obsodbo, če bi se bilo vedelo za to dejanje. V takem
primeru ravna po tretjem odstavku prejšnjega člena.
(2) Če sodišče ne prekliče pogojne obsodbe, ravna po
četrtem odstavku prejšnjega člena.
Preklic pogojne obsodbe zaradi neizpolnitve naloženih obveznosti
54. člen
Če je bilo s pogojno obsodbo obsojencu naloženo,
da izpolni kakšno obveznost iz tretjega odstavka 50. člena
tega zakonika, pa je ni izpolnil v roku, ki mu je bil določen v
sodbi, sme sodišče v mejah preizkusne dobe podaljšati rok
za izpolnitev obveznosti ali pa preklicati pogojno obsodbo
in izreči kazen, ki je bila določena v pogojni obsodbi. Če
spozna, da obsojenec iz upravičenih razlogov ne more izpolniti naložene obveznosti, mu sodišče lahko odpusti njeno
izpolnitev ali pa jo nadomesti z drugo ustrezno obveznostjo,
določeno v zakonu.
Roki za preklic pogojne obsodbe
55. člen
(1) Pogojna obsodba se sme preklicati v preizkusni
dobi. Če stori obsojenec v tem času kaznivo dejanje, ki ima
za posledico preklic pogojne obsodbe, pa se to s sodbo
ugotovi šele po preteku preizkusne dobe, se sme pogojna
obsodba preklicati najpozneje v enem letu, odkar je pretekla
preizkusna doba.
(2) Če obsojenec v danem roku ne izpolni obveznosti
iz tretjega odstavka 50. člena tega zakonika, sme sodišče
najpozneje v enem letu, odkar je pretekla preizkusna doba,
preklicati pogojno obsodbo in izreči kazen, ki je bila določena
v pogojni obsodbi.
2. Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom
Varstveno nadzorstvo
56. člen
(1) Ob pogojih, določenih v tem zakoniku, sme sodišče
določiti, da bo storilec, ki mu je bila izrečena pogojna obsodba, za določen čas med preizkusno dobo pod varstvenim
nadzorstvom.
(2) Varstveno nadzorstvo obsega z zakonom določeno
pomoč, nadzor ali varstvo.
(3) Če obsojenec, ki mu je bilo izrečeno varstveno
nadzorstvo, ne izpolnjuje obveznosti, ki mu jih je naložilo
sodišče, ga sodišče lahko opomni ali mu prejšnje obveznosti
nadomesti z drugimi ali podaljša varstveno nadzorstvo v mejah preizkusne dobe ali pa prekliče pogojno obsodbo.
Pogoji za izrek varstvenega nadzorstva
57. člen
(1) Ukrep varstvenega nadzorstva izreče sodišče, če
spozna, da je storilcu med preizkusno dobo potrebna kakšna
oblika takega nadzorstva (drugi odstavek prejšnjega člena).
Ta ukrep izreče sodišče za določen čas v mejah preizkusne
dobe, določene s pogojno obsodbo.
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(2) Če sodišče ugotovi, da varstveno nadzorstvo ni več
potrebno, sme izvrševanje tega ukrepa ustaviti še pred potekom preizkusne dobe.
Izbira navodil
58. člen
(1) Ko izreče ukrep varstvenega nadzorstva, lahko
odredi sodišče tudi eno ali več navodil, po katerih se mora
ravnati obsojenec.
(2) Pri izbiri navodil upošteva sodišče zlasti storilčevo starost, njegove psihične lastnosti, nagibe, iz katerih je
storil dejanje, osebne razmere, njegovo prejšnje življenje,
okoliščine, v katerih je storil dejanje, ter njegovo obnašanje
po storjenem kaznivem dejanju. Posebej mora paziti, da z
izbiro navodil ne bo prizadelo obsojenčevega človeškega
dostojanstva ali mu povzročilo posebnih težav.
(3) Navodila sodišča smejo obsegati naslednje naloge:
1) zdraviti se v ustreznem zdravstvenem zavodu;
2) obiskovati ustrezno poklicno, psihološko ali drugo
posvetovalnico;
3) usposabljati se za poklic, ali sprejeti zaposlitev, ki
ustreza obsojenčevemu zdravju, sposobnostim in nagnjenju;
4) porabljati dohodke v skladu z preživninskimi dolžnostmi.
(4) Med preizkusno dobo sme sodišče spremeniti ali
odpraviti navodila po uradni dolžnosti, na predlog svetovalca
ali obsojenca.
Dejavnost svetovalca
59. člen
(1) Varstveno nadzorstvo izvršuje svetovalec, ki ga določi sodišče.
(2) Svetovalec pomaga obsojencu in nadzira izpolnjevanje navodil, ki jih je sodišče izreklo obsojencu. Pri tem je
svetovalec dolžan:
1) s pomočjo in nadzorstvom ter praktičnimi napotki
in nasveti za izvrševanje navodil sodišča prispevati k temu,
da obsojenec v prihodnje ne bo storil novega kaznivega
dejanja,
2) opravljati dolžnost iz prejšnje točke in vzdrževati stike z obsojencem obzirno ter na način, da ne bo obsojenec
zaradi tega izpostavljen neprijetnostim,
3) občasno poročati sodišču o izvrševanju varstvenega
nadzorstva, predlagati spremembo ali odpravo navodil ter
ustavitev nadzorstva.
Posledice neizpolnjevanja navodil
60. člen
Če obsojenec med preizkusno dobo ne izpolnjuje navodil ali se izmika stikom s svetovalcem, ga sme sodišče posvariti, spremeniti navodila, podaljšati varstveno nadzorstvo
v mejah določene preizkusne dobe ali preklicati pogojno
obsodbo.
3. Sodni opomin
Pogoji za izrek sodnega opomina
61. člen
(1) Sodni opomin se sme izreči za kazniva dejanja, za
katera je predpisana denarna kazen ali zapor do enega leta,
če so storjena v takih olajševalnih okoliščinah, ki jih delajo
posebno lahka.
(2) Za določena kazniva dejanja se sme izreči sodni
opomin ob pogojih, ki jih določa zakon, tudi kadar je zanje
predpisan zapor do treh let.
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(3) Sodni opomin sme sodišče izreči za več kaznivih
dejanj, storjenih v steku, če so za vsako od teh dejanj podani
pogoji iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
(4) Pri odločanju, ali naj izreče sodni opomin, upošteva
sodišče osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo
obnašanje po storjenem kaznivem dejanju, stopnjo kazenske
odgovornosti in druge okoliščine, v katerih je dejanje storil.
Peto poglavje
VARNOSTNI UKREPI
Vrste varnostnih ukrepov
62. člen
Storilcem kaznivih dejanj se smejo izrekati naslednji
varnostni ukrepi:
1) obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu;
2) obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti;
3) obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov;
4) prepoved opravljanja poklica;
5) odvzem vozniškega dovoljenja;
6) odvzem predmetov.
Izrekanje varnostnih ukrepov
63. člen
(1) Sodišče sme izreči storilcu kaznivega dejanja enega
ali več varnostnih ukrepov, kadar so zanje podani s tem zakonikom določeni pogoji.
(2) Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu in obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti se izrekata neprištevnemu storilcu kaznivega dejanja
samostojno. Poleg teh dveh ukrepov sme sodišče izreči tudi
prepoved opravljanja poklica, odvzem vozniškega dovoljenja
in odvzem predmetov.
(3) Odvzem vozniškega dovoljenja in odvzem predmetov se smeta izreči, če je bila storilcu izrečena kazen, pogojna obsodba, sodni opomin ali mu je bila odpuščena kazen.
(4) Obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov in
prepoved opravljanja poklica, se smeta izreči, če je bila storilcu izrečena kazen zapora ali v pogojni obsodbi določena
kazen zapora.
Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem
zavodu
64. člen
(1) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju neprištevnosti ali bistveno zmanjšane prištevnosti, izreče sodišče
obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem
zavodu, če na podlagi teže storjenega kaznivega dejanja in
stopnje storilčeve duševne motenosti ugotovi, da bi na prostosti lahko storil kakšno hudo kaznivo dejanje zoper življenje,
telo, spolno nedotakljivost ali premoženje in da je takšno
nevarnost mogoče odpraviti le z zdravljenjem in varstvom v
zdravstvenem zavodu.
(2) Sodišče ustavi ukrep iz prejšnjega odstavka, ko
ugotovi, da zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu
nista več potrebna. Sodišče po preteku enega leta vsako
leto znova odloči, ali je nadaljnje zdravljenje in varstvo v
zdravstvenem zavodu še potrebno.
(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena traja za neprištevnega storilca največ deset let.
(4) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju bistveno
zmanjšane prištevnosti in je bil obsojen na zapor, se izvrševanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena ustavi, ko je
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v zdravstvenem zavodu prestal čas, za katerega mu je bila
izrečena kazen. Čas, prestan v zdravstvenem zavodu, se
všteje v čas prestajanja kazni. Če je ta čas krajši od izrečene kazni, lahko sodišče odredi, da mora obsojenec prestati
ostanek kazni, ali da naj bo izpuščen na pogojni odpust. Pri
odločanju o pogojnem odpustu obsojenca upošteva sodišče
zlasti uspeh zdravljenja, njegovo zdravstveno stanje, čas, ki
ga je prestal v zdravstvenem zavodu, in ostanek kazni, ki je
ni prestal.
Obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti
65. člen
(1) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju neprištevnosti, izreče sodišče obvezno psihiatrično zdravljenje na
prostosti, če ugotovi, da je to potrebno in da zadostuje za to,
da storilec ne bo ponavljal hujših kaznivih dejanj.
(2) Sodišče sme izreči obvezno psihiatrično zdravljenje
na prostosti tudi storilcu, čigar prištevnost je bistveno zmanjšana in je bil po četrtem odstavku prejšnjega člena izpuščen
na pogojni odpust.
(3) Obvezno psihiatrično zdravljenje sme trajati najdalj
dve leti. Sodišče po preteku enega leta ponovno odloči o tem,
ali je obvezno zdravljenje na prostosti še potrebno.
(4) Če se storilec noče zdraviti na prostosti, ali če
zdravljenje samovoljno opusti, ali če zdravljenje ni uspešno,
lahko sodišče ob pogojih iz prvega odstavka prejšnjega člena
odredi, da se ta ukrep izvršuje v ustreznem zdravstvenem
zavodu. Tudi v takšnem primeru sme ta ukrep trajati največ
dve leti. Sodišče po preteku enega leta ponovno odloči o tem,
ali je ta ukrep še potreben.
Obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov
66. člen
(1) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje zaradi odvisnosti od alkohola ali mamil in je nevarnost, da bo zaradi
tega ponavljal kazniva dejanja, sme sodišče izreči obvezno
zdravljenje.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka se izvršuje v zavodu za
izvrševanje kazni ali v zdravstvenem zavodu. Čas, prestan v
zdravstvenem zavodu, se všteje v kazen.
(3) Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče naložiti storilcu zdravljenje na prostosti, pri čemer upošteva
zlasti njegovo pripravljenost za takšno zdravljenje. Če se
storilec brez upravičenega razloga ne začne zdraviti, ali če
zdravljenje samovoljno opusti, sme sodišče pogojno obsodbo preklicati.
(4) Če je bil ta ukrep izrečen ob kazni zapora, sme trajati, dokler kazen ni prestana. Če je bil ta ukrep izrečen ob
pogojni obsodbi, sme trajati najdalj dve leti.
Prepoved opravljanja poklica
67. člen
(1) Sodišče sme storilcu kaznivega dejanja prepovedati opravljanje določenega poklica, določene samostojne
dejavnosti ali kakšne dolžnosti, če je zlorabil svoj poklic, položaj, dejavnost ali dolžnost za kaznivo dejanje in če sodišče
utemeljeno sklepa, da bi bilo zaradi tega nevarno, če bi še
naprej opravljal tako dejavnost.
(2) Sodišče določi, koliko časa naj traja ukrep iz prejšnjega odstavka; ta ne sme trajati manj kot eno leto in ne dalj
kot pet let, šteto od pravnomočnosti odločbe, pri čemer se
čas, prestan v zaporu ali zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.
(3) Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče določiti,
da bo ta obsodba preklicana, če storilec prekrši prepoved
opravljanja poklica.
(4) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha,
če sta pretekli dve leti od začetka njegovega izvrševanja. O
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tem odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so
prenehali razlogi za izrek tega ukrepa.
Odvzem vozniškega dovoljenja
68. člen
(1) Storilcu kaznivega dejanja zoper varnost javnega
prometa sme sodišče odvzeti vozniško dovoljenje za določene vrste motornih vozil in pri tem določiti, da se mu ne
sme izdati novo dovoljenje za čas od enega do petih let. Če
storilec vozniškega dovoljenja nima, sodišče izreče, da se
mu dovoljenje ne sme izdati.
(2) Sodišče sme izreči ta ukrep, če spozna, da bi storilčeva nadaljnja udeležba v javnem prometu pomenila nevarnost za javni promet zaradi njegove nesposobnosti za varno
upravljanje z motornimi vozili.
(3) Vozniško dovoljenje preneha veljati s pravnomočnostjo sodne odločbe. Čas, prestan v zaporu ali v zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, se ne všteva v čas
trajanja tega ukrepa.
(4) Po preteku časa, ki ga je določilo sodišče v okviru
najmanjše in najvišje mere tega ukrepa, sme storilec na novo
pridobiti vozniško dovoljenje ob splošnih pogojih, ki so predpisani za pridobitev posameznih vrst vozniških dovoljenj.
(5) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha
in da sme storilec na novo pridobiti vozniško dovoljenje, če
sta pretekli dve leti od začetka njegovega izvrševanja. O tem
odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so prenehali razlogi za izrek tega ukrepa.
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72. člen
(1) Mladoletniku, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja že
star štirinajst let, pa še ni bil star šestnajst let (mlajši mladoletnik), se smejo izreči le vzgojni ukrepi.
(2) Mladoletniku, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja
že star šestnajst let, pa še ni bil star osemnajst let (starejši
mladoletnik), se smejo izreči vzgojni ukrepi pod pogoji, določenimi v tem zakoniku.
(3) Kazensko odgovornemu starejšemu mladoletniku se
sme izjemoma izreči tudi denarna kazen ali mladoletniški zapor, ob teh kaznih pa kot stranski kazni tudi prepoved vožnje
motornega vozila ali izgon tujca iz države.
(4) Mladoletnim storilcem kaznivih dejanj se lahko izrečejo tudi varnostni ukrepi, razen prepovedi opravljanja
poklica, če jim je izrečen vzgojni ukrep, denarna kazen ali
mladoletniški zapor.
Namen vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike
73. člen
Namen vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike je,
da se mladoletnim storilcem kaznivih dejanj z varstvom in
s pomočjo, z nadzorstvom nad njimi, njihovim strokovnim
usposabljanjem in razvijanjem njihove osebne odgovornosti
zagotovijo njihova vzgoja, prevzgoja in pravilen razvoj.
2. Vzgojni ukrepi

69. člen
(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za
kaznivo dejanje ali so nastali s kaznivim dejanjem, se smejo
vzeti, če so storilčeva last.
(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo vzeti tudi
tedaj, kadar niso storilčeva last, če to terjajo splošna varnost
ali moralni razlogi, vendar pa pravica drugih terjati od storilca
odškodnino s tem ni prizadeta.
(3) Z zakonom se sme določiti obvezen odvzem predmetov, tudi če niso storilčeva last.

Vrste vzgojnih ukrepov

VZGOJNI UKREPI IN KAZNI ZA MLADOLETNIKE
1. Splošne določbe
Veljavnost posebnih kazenskopravnih določb
za mladoletnike
70. člen
(1) Za mladoletne storilce kaznivih dejanj veljajo določbe tega poglavja, druge določbe tega zakonika pa le, če ne
nasprotujejo posebnim določbam, ki veljajo zanje.
(2) Posebne določbe, ki veljajo za mladoletne storilce
kaznivih dejanj, se pod pogoji, določenimi v tem poglavju,
uporabljajo tudi za polnoletne, kadar se jim sodi za kazniva
dejanja, ki so jih storili kot mladoletniki, izjemoma pa tudi za
tiste, ki so storili kaznivo dejanje kot mlajši polnoletniki.
Izključitev kazenskih sankcij proti otrokom
71. člen
Proti mladoletni osebi, ki ob storitvi kaznivega dejanja
še ni bila stara štirinajst let (otrok), se ne smejo uporabiti
kazenske sankcije.
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Odvzem predmetov

Šesto poglavje
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74. člen
(1) Vzgojni ukrepi so:
1) ukor;
2) navodila in prepovedi;
3) nadzorstvo organa socialnega varstva;
4) oddaja v vzgojni zavod;
5) oddaja v prevzgojni dom;
6) oddaja v zavod za usposabljanje.
(2) Ukor, navodila in prepovedi ali nadzorstvo organa
socialnega varstva izreče sodišče mladoletniku, ki ga je
potrebno opozoriti na nepravilnost njegovega ravnanja ter
zagotoviti njegovo vzgojo, prevzgojo in pravilen razvoj v
njegovem dotedanjem okolju s pomočjo kratkih ali trajnejših
ukrepov ob ustreznem strokovnem vodenju.
(3) Oddajo v vzgojni zavod, oddajo v prevzgojni dom ali
oddajo v zavod za usposabljanje (zavodski ukrepi) izreče sodišče mladoletniku, pri katerem so potrebni trajnejši vzgojni,
prevzgojni ali zdravstveni ukrepi in njegova popolna ali delna
izločitev iz dotedanjega okolja. Zavodski ukrepi se uporabijo
kot skrajnje sredstvo in smejo trajati v mejah, določenih z
zakonom, le toliko časa, kolikor je potrebno, da bo dosežen
namen vzgojnih ukrepov.
Izbira vzgojnega ukrepa
75. člen
Pri izbiri vzgojnega ukrepa upošteva sodišče mladoletnikovo starost in njegovo duševno razvitost, njegove psihične
lastnosti, njegova nagnjenja, nagibe, iz katerih je dejanje
storil, dotedanjo vzgojo, okolje in razmere, v katerih je živel,
težo in naravo dejanja, ali mu je bil že prej izrečen vzgojni
ukrep ali kazen, in vse druge okoliščine, ki vplivajo na to, da
izreče sodišče tisti ukrep, s katerim bo najbolje dosežen namen vzgojnih ukrepov.
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Ukor

Nadzorstvo organa socialnega varstva

76. člen
(1) Sodišče izreče mladoletniku ukor, če spozna, da bo
že z grajo mladoletnika dosežen namen vzgojnih ukrepov.
(2) Ko izreče sodišče mladoletniku ukor, mu prikaže
škodljivost in nepravilnost njegovega ravnanja in ga opozori,
da mu bo lahko izreklo strožjo kazensko sankcijo, če bi storil
novo kaznivo dejanje.

78. člen
(1) Če mladoletnik potrebuje strokovno pomoč in nadzorstvo ter je potrebno trajneje vplivati na njegovo vzgojo,
prevzgojo in pravilen razvoj, mu sodišče izreče nadzorstvo
organa socialnega varstva.
(2) Sodišče odloči pozneje, kdaj preneha ta ukrep, z
omejitvijo, da ne sme trajati manj kot eno leto in ne dalj kot
tri leta. Dokler traja ta ukrep, ostane mladoletnik še naprej pri
svojih starših ali drugih ljudeh, ki ga preživljajo, svetovalec, ki
ga določi organ socialnega varstva, pa opravlja nadzorstvo.
(3) Določeni svetovalec mladoletnika nadzoruje, predvsem pa skrbi za njegovo šolanje, zaposlitev, izločitev iz
okolja, ki nanj škodljivo vpliva, za potrebno zdravljenje in
ureditev razmer, v katerih živi.
(4) Ob vzgojnem ukrepu nadzorstva organa socialnega
varstva lahko sodišče določi mladoletniku katero izmed navodil in prepovedi iz prejšnjega člena, ki v tem primeru nimajo
narave samostojnega vzgojnega ukrepa.

Navodila in prepovedi
77. člen
(1) Sodišče izreče mladoletniku eno ali več navodil ali
prepovedi kot samostojen vzgojni ukrep, če je treba s primernimi ukrepi vplivati nanj in na njegovo vedenje.
(2) Sodišče lahko izreče mladoletniku naslednja navodila in prepovedi:
1) osebno se opravičiti oškodovancu;
2) poravnati se z oškodovancem tako, da mladoletnik
s plačilom, z delom ali kako drugače povrne škodo, ki jo je
povzročil s kaznivim dejanjem;
3) redno obiskovati šolo;
4) usposabljati se za poklic ali sprejeti zaposlitev, ki
ustreza njegovemu znanju, sposobnosti in nagnjenju;
5) nastaniti se pri določeni družini, v domu ali drugje;
6) opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti;
7) zdraviti se v ustrezni zdravstveni organizaciji;
8) obiskovati vzgojno, poklicno, psihološko ali drugo
podobno posvetovalnico;
9) udeležiti se programov socialnega treninga;
10) opraviti preizkus znanja prometnih predpisov;
11) prepoved vožnje motornega vozila pod pogoji, pod
katerimi je mogoče to sankcijo izreči polnoletnim.
(3) Pri izbiri in izrekanju navodil in prepovedi sodišče
praviloma upošteva mladoletnikovo pripravljenost za sodelovanje.
(4) Navodila ali prepovedi smejo trajati najdalj eno
leto.
(5) Sodišče lahko navodila in prepovedi med izvrševanjem spremeni ali odpravi, če bo s tem bolje dosežen namen
vzgojnih ukrepov.
(6) V okviru navodila iz 2. točke drugega odstavka tega
člena določi sodišče obseg, obliko in način povrnitve škode,
pri tem pa osebno delo mladoletnika ne sme preseči šestdeset ur v obdobju treh mesecev in mora biti razporejeno tako,
da ni moteno mladoletnikovo šolanje ali njegova zaposlitev.
(7) V okviru navodila iz 6. točke drugega odstavka tega
člena sme sodišče določiti mladoletniku opravljanje del do
največ stodvajset ur v obdobju šestih mesecev in sicer tako,
da ni moteno mladoletnikovo šolanje ali njegova zaposlitev.
(8) Navodilo iz 9. točke drugega odstavka tega člena
izreče sodišče zlasti, če je to potrebno za mladoletnikovo izobraževanje ali delovno usposabljanje; sodišče sme določiti
to navodilo za največ štiri ure dnevno, in sicer tako, da ni
moteno mladoletnikovo šolanje ali njegova zaposlitev.
(9) Izvrševanje navodil iz 2., 6. in 9. točke drugega
odstavka tega člena pripravijo in vodijo organi socialnega
varstva; pri njihovem izvrševanju sodeluje in ga nadzoruje
sodnik za mladoletnike.
(10) Pri izvrševanju navodil iz drugega odstavka tega
člena se ne sme prizadeti mladoletnikovo človeško dostojanstvo.
(11) Če mladoletnik navodil ali prepovedi ne izpolnjuje,
lahko sodišče namesto njih izreče vzgojni ukrep nadzorstva
organa socialnega varstva. Na to opozori sodišče mladoletnika, njegove starše, posvojitelja, rejnika ali skrbnika, ko
izreče navodila ali prepovedi.

Oddaja v vzgojni zavod
79. člen
(1) Sodišče izreče oddajo v vzgojni zavod mladoletniku, glede katerega je treba poskrbeti za njegovo vzgojo in
prevzgojo pod stalnim vodstvom in nadzorstvom strokovnih
vzgojiteljev.
(2) V vzgojnem zavodu ostane mladoletnik najmanj
šest mesecev in največ tri leta. Ko izreče sodišče ta ukrep,
ne določi, koliko časa naj traja, temveč odloči o njegovem
prenehanju pozneje.
(3) Vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod se lahko izvaja tudi v stanovanjskih skupinah, ki jih organizirajo vzgojni
zavodi, ali z dnevnim bivanjem mladoletnikov v vzgojnem
zavodu.
Oddaja v prevzgojni dom
80. člen
(1) Če so mladoletniku potrebni učinkovitejši prevzgojni
ukrepi, izreče sodišče oddajo v prevzgojni dom.
(2) Pri odločanju o tem, ali naj izreče ta ukrep, upošteva
sodišče zlasti naravo in težo storjenega kaznivega dejanja
ter okoliščino, ali so bili mladoletniku že prej izrečeni vzgojni
ukrepi ali kazni.
(3) V prevzgojnem domu ostane mladoletnik najmanj
eno leto in največ tri leta. Ko izreče sodišče ta ukrep, ne
določi, koliko časa naj traja, temveč odloči o njegovem prenehanju pozneje.
Oddaja v zavod za usposabljanje
81. člen
(1) Mladoletniku, ki je moten v duševnem ali telesnem
razvoju, sme izreči sodišče namesto oddaje v vzgojni zavod
ali prevzgojni dom oddajo v ustrezen zavod za usposabljanje.
(2) Ta ukrep lahko izreče sodišče tudi namesto varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva
v zdravstvenem zavodu, če je mogoče v zavodu za usposabljanje poskrbeti za zdravljenje in varstvo in s tem doseči
namen tega varnostnega ukrepa.
(3) Mladoletnik ostane v zavodu za usposabljanje dokler je to potrebno za njegovo usposabljanje, zdravljenje ali
varstvo, vendar najdalj tri leta.
(4) Če je sodišče izreklo mladoletniku ta vzgojni ukrep
namesto varnostnega ukrepa po drugem odstavku tega člena, po preteku enega leta vsako leto znova odloči, ali sta
zdravljenje in varstvo še potrebna. Ob mladoletnikovi polnoletnosti pa sodišče preizkusi, ali je potrebno, da še ostane v
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tem zavodu, ali pa ga je treba premestiti v ustrezen zavod
za polnoletne osebe.
Pogojni odpust v času izvrševanja zavodskega vzgojnega
ukrepa
82. člen
(1) Sodišče lahko pogojno odpusti mladoletnika, kateremu je bil izrečen vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod ali
oddaje v prevzgojni dom, ko je prebil v zavodu najmanj eno
leto, če je mogoče na podlagi doseženih rezultatov vzgoje in
prevzgoje utemeljeno sklepati, da v času trajanja pogojnega
odpusta ne bo ponavljal kaznivih dejanj.
(2) Sodišče lahko odloči, da se za čas trajanja pogojnega odpusta mladoletniku izreče vzgojni ukrep nadzorstva
organa socialnega varstva.
(3) Sodišče lahko prekliče pogojni odpust, če stori mladoletnik novo kaznivo dejanje ali se ne drži obveznosti v okviru vzgojnega ukrepa nadzorstva organa socialnega varstva.
V tem primeru se čas, prestan na pogojnem odpustu, ne šteje
v čas trajanja vzgojnega ukrepa.
(4) Pogojni odpust lahko traja najdalj do izteka zakonskega roka trajanja izrečenega zavodskega ukrepa ali dokler
sodišče ne ustavi izvrševanja tega ukrepa, ali ga zamenja z
drugim vzgojnim ukrepom.
Ustavitev izvrševanja in sprememba odločbe o vzgojnih
ukrepih
83. člen
(1) Kadar se po odločbi, s katero je bil izrečen vzgojni
ukrep nadzorstva organa socialnega varstva ali zavodski
ukrep, pokažejo okoliščine, ki jih ni bilo takrat, ko se je o tem
odločalo, ali se zanje ni vedelo, so pa take, da bi vplivale na
odločbo, se izvrševanje izrečenega ukrepa lahko ustavi, ali
pa se ta nadomesti z drugim vzgojnim ukrepom.
(2) Poleg primerov iz prejšnjega odstavka se sme, če
ni za posamezne ukrepe določeno drugače, glede na uspeh
vzgoje, prevzgoje ali usposabljanja, izvrševanje ukrepa ustaviti ali pa izrečeni ukrep nadomestiti z drugim ukrepom, s
katerim bo bolje dosežen namen vzgojnih ukrepov. Glede
zavodskih ukrepov je mogoča ustavitev izvrševanja ali nadomestitev z drugim ukrepom z naslednjimi omejitvami:
1) izvrševanje oddaje v vzgojni zavod se pred potekom
šestih mesecev ne sme ustaviti, do preteka tega roka pa se
sme nadomestiti samo z oddajo mladoletnika v prevzgojni
dom ali zavod za usposabljanje;
2) izvrševanje oddaje v prevzgojni dom se pred potekom enega leta ne sme ustaviti, do tega časa pa se sme
nadomestiti z oddajo mladoletnika v vzgojni zavod ali v zavod
za usposabljanje.
Ponovno odločanje o vzgojnih ukrepih
84. člen
(1) Če je preteklo od pravnomočnosti odločbe, s katero
je bil izrečen vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega
varstva ali zavodski ukrep, več kot eno leto, pa se ukrep
ni začel izvrševati, odloči sodišče, ali naj se izrečeni ukrep
izvrši ali ne, lahko pa ga tudi nadomesti s kakšnim drugim
vzgojnim ukrepom.
(2) Tako ravna sodišče tudi, če se je vzgojni ukrep sicer
začel izvrševati, pa se zaradi bega mladoletnika iz vzgojnega
zavoda ali iz drugega razloga ni izvrševal dalj kot eno leto.
Izrek vzgojnega ukrepa za kazniva dejanja v steku
85. člen
(1) Če je storil mladoletnik več kaznivih dejanj v steku,
presoja sodišče pri izbiri vzgojnih ukrepov, ki so predpisani v
tem zakoniku, enotno vsa dejanja, ne da bi določalo za vsako
poseben ukrep.
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(2) Tako ravna sodišče tudi tedaj, kadar po izreku vzgojnega ukrepa ugotovi, da je mladoletnik pred njegovim izrekom ali po izreku storil kakšno kaznivo dejanje.
Vodenje evidence o vzgojnih ukrepih in dajanje podatkov o
vzgojnih ukrepih
86. člen
Podatki iz evidence o vzgojnih ukrepih se smejo dajati
samo sodiščem, državnim tožilstvom in organom za notranje
zadeve v zvezi s kazenskim postopkom proti mladoletniku
ter organom socialnega varstva in zavodom, ki izvršujejo
vzgojne ukrepe.
Nadzorstvo nad izvrševanjem vzgojnih ukrepov
87. člen
Nadzorstvo glede zakonitega in pravilnega izvrševanja
vzgojnih ukrepov izvaja sodišče, ki je izreklo ukrep.
3. Kaznovanje starejših mladoletnikov
Izrekanje denarne kazni mladoletnikom
88. člen
(1) Starejšemu mladoletniku sme sodišče, upoštevajoč
tudi namen vzgojnih ukrepov, za kazniva dejanja, za katera
je predpisana kazen zapora do petih let ali denarna kazen,
izreči denarno kazen, če jo je po svojih dohodkih zmožen
sam plačati.
(2) Če se denarna kazen mladoletniku izreče v dnevnih
zneskih, njena najnižja mera znaša dva dnevna zneska, najvišja pa stoosemdeset dnevnih zneskov; če se mu denarna
kazen izreče v določenem znesku, je njena najnižja mera
10.000 tolarjev, najvišja pa 1,500.000 tolarjev. Glede drugih pravil o odmeri denarne kazni uporabi sodišče določbe
38. člena tega zakonika.
(3) Če se denarna kazen ne da niti prisilno izterjati, sodišče namesto nje izreče enega izmed vzgojnih ukrepov iz 1.
do 3. točke prvega odstavka 74. člena tega zakonika.
(4) Če stori mladoletnik več kaznivih dejanj v steku in
sodišče spozna, da je treba za vsa dejanja izreči mladoletniku denarno kazen, izreče eno kazen v skladu z določbo
drugega odstavka tega člena.
(5) Če pa sodišče spozna, da bi bilo treba starejšega
mladoletnika za kakšno kaznivo dejanje kaznovati z denarno
kaznijo, za drugo pa izreči vzgojni ukrep, izreče za vsa kazniva dejanja v steku denarno kazen ali vzgojni ukrep.
Mladoletniški zapor
89. člen
(1) Starejšemu mladoletniku sme sodišče izreči mladoletniški zapor za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom
predpisana kazen zapora petih ali več let, če zaradi narave in
teže dejanja in zaradi visoke stopnje kazenske odgovornosti
ne bi bilo upravičeno izreči vzgojnega ukrepa.
(2) Mladoletniški zapor ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od petih let. Za kazniva dejanja, za katera
je mogoče izreči kazen zapora tridesetih let, se sme izreči
mladoletniški zapor do desetih let. Mladoletniški zapor se
izreka na leta in cele mesece.
(3) Pri odmeri mladoletniškega zapora sodišče ni vezano na najmanjšo mero kazni zapora, predpisano za storjeno
dejanje.
Odmera mladoletniškega zapora
90. člen
(1) Pri odmeri mladoletniškega zapora upošteva sodišče poleg olajševalnih in obteževalnih okoliščin (41. člen
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tega zakonika) še stopnjo mladoletnikove osebne zrelosti
in čas, potreben za njegovo vzgojo, prevzgojo in strokovno
usposabljanje.
(2) Če stori mladoletnik dvoje ali več kaznivih dejanj v
steku in sodišče spozna, da je treba za vsa dejanja izreči
mladoletniški zapor, izreče sodišče eno kazen v mejah zakonske mere te kazni. Če pa sodišče spozna, da bi bilo treba
mladoletnika za kakšno kaznivo dejanje, ki je v steku, kaznovati z mladoletniškim zaporom, za druga kazniva dejanja pa
izreči denarno kazen ali vzgojni ukrep, izreče za vsa dejanja
v steku samo mladoletniški zapor.
(3) Tako ravna sodišče tudi tedaj, kadar se po izreku
mladoletniškega zapora ugotovi, da je mladoletnik pred njegovim izrekom ali po njem storil kakšno kaznivo dejanje.
Učinek mladoletniškega zapora in zapora na vzgojne
ukrepe
91. člen
(1) Če izreče sodišče med izvrševanjem vzgojnega
ukrepa starejšemu mladoletniku mladoletniški zapor, preneha vzgojni ukrep, ko začne mladoletnik prestajati to kazen.
(2) Če izreče sodišče po izreku vzgojnega ukrepa polnoletnemu storilcu kaznivega dejanja mladoletniški zapor
ali kazen zapora najmanj enega leta, se vzgojni ukrep ne
izvrši; če pa se že izvršuje, se izvrševanje ustavi, ko začne
prestajati kazen.
(3) Če izreče sodišče po izreku vzgojnega ukrepa polnoletnemu storilcu kaznivega dejanja kazen zapora manj kot
eno leto, odloči v sodbi, ali naj se po prestani kazni vzgojni
ukrep izvrši ali ne.
(4) Če izreče sodišče polnoletnemu storilcu kaznivega
dejanja med izvrševanjem vzgojnega ukrepa zapor v trajanju
manj od enega leta, odloči v sodbi, ali naj se po prestani
kazni izvrševanje vzgojnega ukrepa nadaljuje ali pa naj se
ustavi, ko se začne izvrševati izrečena kazen.
4. Izrekanje kazenskih sankcij polnoletnim za kazniva
dejanja, ki so jih storili kot mladoletniki
Izrekanje kazenskih sankcij polnoletnemu za kaznivo dejanje, ki ga je storil kot mlajši mladoletnik
92. člen
(1) Polnoletnemu, ki je dopolnil enaindvajset let, se
ne sme soditi za kaznivo dejanje, ki ga je storil kot mlajši
mladoletnik.
(2) Če polnoletni, ki je storil kaznivo dejanje kot mlajši
mladoletnik, med sojenjem še ni dopolnil enaindvajset let, se
mu sme soditi samo za kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen hujša od petih let zapora. Takšnemu polnoletnemu sme sodišče izreči samo ustrezen zavodski vzgojni
ukrep. Pri presoji, ali naj izreče ta ukrep, upošteva sodišče
vse okoliščine primera, zlasti pa težo storjenega dejanja, čas,
ki je pretekel od njegove storitve, storilčevo vedenje in namen
tega vzgojnega ukrepa.
Izrekanje kazenskih sankcij polnoletnemu za kaznivo
dejanje, ki ga je storil kot starejši mladoletnik
93. člen
(1) Polnoletnemu se sme izreči za kaznivo dejanje, ki
ga je storil kot starejši mladoletnik, vzgojni ukrep nadzorstva
organa socialnega varstva, ustrezen zavodski vzgojni ukrep,
ob pogojih iz 88. člena tega zakonika denarno kazen, ob pogojih iz 89. člena tega zakonika pa tudi mladoletniški zapor.
Pri presoji, ali naj izreče sankcijo in katero izmed naštetih
sankcij, upošteva sodišče vse okoliščine primera, zlasti pa
težo storjenega dejanja, čas, ki je pretekel od njegove storitve, storilčevo vedenje in namen, ki ga je treba doseči s temi
sankcijami.
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(2) Polnoletnemu, ki je storil kaznivo dejanje kot starejši
mladoletnik in ki je med sojenjem dopolnil enaindvajset let,
sme izreči sodišče namesto mladoletniškega zapora zapor
ali pogojno obsodbo. Kazen zapora, izrečena v takšnem
primeru, ima glede rehabilitacije, izbrisa obsodbe in pravnih
posledic enak pravni učinek kot mladoletniški zapor.
Izrekanje vzgojnih ukrepov mlajšim polnoletnikom
94. člen
(1) Storilcu, ki je kot polnoleten storil kaznivo dejanje,
pa med sojenjem še ni dopolnil enaindvajset let, sme sodišče
izreči vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega varstva ali
zavodski ukrep, če spozna, da je glede na njegovo osebnost
in okoliščine, v katerih je storil dejanje, primerneje namesto
kazni zapora izreči tak ukrep.
(2) Mlajšemu polnoletniku, ki mu je bil izrečen vzgojni
ukrep, sme sodišče ob pogojih, določenih v tem zakoniku,
izreči tudi stransko kazen prepovedi vožnje motornega vozila
in varnostne ukrepe, razen prepovedi opravljanja poklica.
(3) Izrečeni vzgojni ukrep sme trajati najdalj do tedaj, ko
storilec dopolni triindvajset let.
Sedmo poglavje
ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE
S KAZNIVIM DEJANJEM
Razlog za odvzem premoženjske koristi
95. člen
(1) Nihče ne more obdržati premoženjske koristi, ki je
bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega.
(2) Korist iz prejšnjega odstavka tega člena se odvzame
s sodno odločbo, s katero je bilo ob pogojih, določenih v tem
zakoniku, ugotovljeno kaznivo dejanje.
Način odvzema premoženjske koristi
96. člen
(1) Storilcu ali drugemu prejemniku koristi se odvzamejo
denar, dragocenosti in vsaka druga premoženjska korist, ki
je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, če
pa mu jih ni mogoče odvzeti, se mu odvzame premoženje, ki
ustreza premoženjski koristi.
(2) Če storilcu ali drugemu prejemniku koristi ni mogoče odvzeti premoženjske koristi ali premoženja, ki ustreza
premoženjski koristi, se mu naloži, da mora plačati denarni
znesek, ki ustreza tej premoženjski koristi. Sodišče sme v
upravičenih primerih dovoliti, da se denarni znesek, ki ustreza premoženjski koristi, lahko plača tudi v obrokih, pri čemer
pa rok plačila ne sme biti daljši od dveh let.
(3) Premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, se lahko odvzame tudi tistim, na katere
je bila prenešena brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, če so vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bila
pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega.
(4) Če je bila premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, prenešena na bližnje sorodnike storilca kaznivega dejanja (razmerja iz 230. člena
tega zakonika), ali če je bilo zaradi onemogočanja odvzema
premoženjske koristi po prvem odstavku tega člena na te
osebe prenešeno kakšno drugo njegovo premoženje, se jim
to odvzame, razen če dokažejo, da so zanj plačali dejansko
vrednost.
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Varstvo oškodovanca
97. člen
(1) Če je bil oškodovancu v kazenskem postopku prisojen premoženjskopravni zahtevek, izreče sodišče odvzem
premoženjske koristi, kolikor ta presega oškodovancu prisojeni premoženjskopravni zahtevek.
(2) Oškodovanec, ki ga je sodišče v kazenskem postopku glede premoženjskopravnega zahtevka napotilo na
pravdo, lahko zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti, če
začne pravdo v šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe,
s katero je bil napoten na pravdo, in če zahteva poplačilo iz
odvzete vrednosti v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ugotovljen njegov zahtevek.
(3) Oškodovanec, ki ni priglasil premoženjskopravnega
zahtevka v kazenskem postopku, lahko zahteva poplačilo
iz odvzete vrednosti, če je pravdo za ugotovitev svojega
zahtevka začel v treh mesecih od dneva, ko je zvedel za
odločbo, s katero je bila odvzeta premoženjska korist, najpozneje pa v dveh letih od pravnomočnosti te odločbe, in
če v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je
bil ugotovljen njegov zahtevek, zahteva poplačilo iz odvzete
vrednosti.
Odvzem premoženjske koristi pravni osebi
98. člen
Če je bila s kaznivim dejanjem ali zaradi njega pridobljena premoženjska korist pravni osebi, se ji taka korist
odvzame. Pravni osebi se odvzame tudi premoženjska korist
ali premoženje, ki ustreza premoženjski koristi, če ga osebe,
navedene v prvem odstavku 96. člena tega zakonika, prenesejo nanjo brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski
vrednosti.
Osmo poglavje
PRAVNE POSLEDICE OBSODBE
Nastanek pravnih posledic obsodbe
99. člen
(1) Obsodbe za določena kazniva dejanja ali na določene kazni imajo lahko za pravno posledico prenehanje
oziroma izgubo določenih pravic ali prepoved pridobitve določenih pravic.
(2) Pravne posledice obsodbe ne morejo nastati, če
je bila storilcu za kaznivo dejanje izrečena denarna kazen,
pogojna obsodba ali sodni opomin ali če mu je bila kazen
odpuščena.
(3) Pravne posledice obsodbe se smejo predpisati
samo z zakonom in nastanejo po samem zakonu, s katerim
so predpisane.
(4) Za storilca se sme uporabiti samo tista pravna posledica obsodbe, ki je bila z zakonom določena ob času storitve
kaznivega dejanja.
Vrste pravnih posledic obsodbe
100. člen
(1) Pravna posledica obsodbe, ki se nanaša na prenehanje ali izgubo določenih pravic, je prenehanje opravljanja
določenih javnih funkcij ali pooblastil uradne osebe.
(2) Pravne posledice, ki so v prepovedi pridobitve določenih pravic so:
1) prepoved opravljanja določenih javnih funkcij ali pooblastil uradne osebe;
2) prepoved pridobitve določenega poklica;
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3) prepoved pridobitve določenih dovoljenj ali odobritev,
ki jih dajejo državni organi s svojo odločbo.
(3) Pravne posledice iz prejšnjega odstavka ne morejo
nastati za mladoletnika.
Začetek in trajanje pravnih posledic obsodbe
101. člen
(1) Pravne posledice učinkujejo od dneva pravnomočnosti obsodbe.
(2) Pravne posledice obsodbe, ki so v prepovedi pridobitve določenih pravic, smejo trajati največ pet let od
dneva, ko je bila kazen prestana, odpuščena ali zastarana,
če ni za posamezne pravne posledice z zakonom določen
krajši rok.
(3) Po preteku dveh let od dneva, ko je bila kazen prestana, zastarana ali odpuščena, sme sodišče na prošnjo
obsojenca odrediti, da preneha pravna posledica obsodbe, ki
se nanaša na prepoved pridobitve določene pravice.
(4) Pri presoji, ali naj odredi prenehanje pravne posledice obsodbe, upošteva sodišče vedenje obsojenca po obsodbi, ali je povrnil škodo, ki jo je povzročil s kaznivim dejanjem,
kot tudi druge okoliščine, ki kažejo, da je prenehanje pravne
posledice obsodbe utemeljeno.
(5) S prenehanjem pravnih posledic obsodbe niso prizadete tiste pravice drugih, ki se opirajo na obsodbo.
(6) Z izbrisom obsodbe prenehajo njene pravne posledice.
Deveto poglavje
REHABILITACIJA, IZBRIS OBSODBE IN POGOJI
ZA DAJANJE PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE
Pravni položaj obsojenca po prestani kazni
102. člen
(1) Po prestani, odpuščeni ali zastarani kazni zapora
ali mladoletniškega zapora imajo obsojenci vse pravice, ki
so določene v ustavi, zakonih in drugih predpisih in lahko
pridobivajo vse pravice, razen tistih, ki so jim omejene zaradi
izrečenega varnostnega ukrepa ali zaradi nastalih pravnih
posledic obsodbe.
(2) Prejšnji odstavek velja tudi za tiste, ki so na pogojnem odpustu.
Zakonska rehabilitacija in izbris obsodbe
103. člen
(1) Z zakonsko rehabilitacijo se izbriše obsodba iz kazenske evidence in prenehajo vse njene pravne posledice,
obsojenec pa velja za neobsojenega.
(2) Za obsodbo velja pravnomočna odločba, kakor tudi
spremembe te odločbe z amnestijo ali pomilostitvijo.
(3) Obsodba se izbriše iz kazenske evidence v določenem roku, od kar je bila kazen izvršena, zastarana ali
odpuščena, če obsojenec v tem roku ne stori novega kaznivega dejanja.
(4) Roki iz prejšnjega odstavka so:
1) za obsodbo, s katero je bil storilcu izrečen sodni
opomin in za obsodbo, s katero mu je bila odpuščena kazen
– eno leto od pravnomočnosti sodne odločbe;
2) za pogojno obsodbo – eno leto, odkar je pretekla
preizkusna doba;
3) za obsodbo na denarno kazen, stransko kazen, kazen zapora do enega leta ali na mladoletniški zapor – tri
leta;
4) za obsodbo na kazen zapora nad eno leto do treh
let – pet let;

Stran

11454 /

Št.

95 / 27. 8. 2004

5) za obsodbo na kazen zapora nad tri leta do petih
let – osem let;
6) za obsodbo na kazen zapora nad pet do deset let
– deset let;
7) za obsodbo na kazen zapora nad deset do petnajst
let – petnajst let.
(5) Obsodba na kazen zapora nad petnajst let se ne
izbriše.
(6) Obsodba se ne more izbrisati iz kazenske evidence, dokler trajajo varnostni ukrepi.
Sodna rehabilitacija
104. člen
Sodišče sme na prošnjo obsojenca odločiti, da se obsodba izbriše iz kazenske evidence in da obsojenec velja
za neobsojenega, če je potekla polovica z zakonom določenega roka, po preteku katerega se obsodba izbriše, če
obsojenec v tem času ni storil novega kaznivega dejanja.
Pri odločanju o izbrisu upošteva sodišče vedenje obsojenca
po prestani kazni, naravo kaznivega dejanja in druge okoliščine, ki so pomembne za izbris obsodbe.
Dajanje podatkov iz kazenske
evidence
105. člen
(1) Kazenska evidenca obsega: osebne podatke o storilcih kaznivih dejanj; podatke o izrečenih kaznih, varnostnih
ukrepih, pogojnih obsodbah, sodnih opominih in obsodbah,
s katerimi je bila storilcem kaznivih dejanj, o katerih se vodi
kazenska evidenca, oproščena kazen, ter o njihovih pravnih
posledicah; poznejše spremembe podatkov o obsodbah, ki
so bile vpisane v kazensko evidenco, kakor tudi podatke
o izvršeni kazni in o razveljavitvi vpisa neupravičene obsodbe.
(2) O vzgojnih ukrepih se vodi posebna evidenca, ki
obsega osebne podatke o mladoletniku, podatke o izrečenih vzgojnih ukrepih ter podatke o izvršenih vzgojnih ukrepih oziroma druge podatke, ki se nanašajo na izvrševanje
vzgojnih ukrepov.
(3) Podatki iz kazenske evidence se dajejo le za neizbrisane obsodbe sodišču, državnemu tožilstvu in organom
za notranje zadeve v zvezi s kazenskim postopkom, ki
teče zoper prej obsojeno osebo, organom, pristojnim za
izvrševanje kazenskih sankcij, in pristojnim organom, ki
sodelujejo v postopku za podelitev amnestije, pomilostitve
ali za izbris obsodbe.
(4) Podatki iz kazenske evidence o neizbrisani obsodbi
se smejo dati na obrazloženo zahtevo državnim organom,
pravnim osebam in zasebnim delodajalcem le, če še trajajo
pravne posledice obsodbe ali varnostni ukrepi ali pa, če
imajo upravičen, na zakonu utemeljen interes.
(5) Posamezniku se sme na njegovo zahtevo dati podatke o tem, da je bil oziroma da ni bil obsojen, samo, če
jih potrebuje za uveljavitev svojih pravic.
(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.
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Deseto poglavje
TEMELJNE DOLOČBE O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH
SANKCIJ
Omejitve pravic med izvrševanjem kazenskih sankcij
106. člen
(1) Z ustavo in zakoni zajamčene pravice tistih, proti
katerim se izvršujejo kazenske sankcije, se smejo, v skladu
z zakonom, odvzeti ali omejiti samo, kolikor je nujno, da se
izvrši posamezna kazenska sankcija.
(2) Oseba, proti kateri se izvršuje kazenska sankcija,
ne sme biti podvržena mučenju ali drugi obliki okrutnega,
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. V primeru, ko je
bila podvržena takšnemu ravnanju, ji mora biti zagotovljeno
sodno varstvo.
Zavodi za prestajanje kazni zapora
107. člen
(1) Obsojenci prestajajo kazen zapora v zaprtih, polodprtih in odprtih zavodih za prestajanje kazni zapora.
(2) Obsojenci se razvrščajo v te zavode glede na to,
koliko mora biti omejena njihova prostost.
(3) Če je obsojencu izrečena kazen zapora do treh let,
lahko sodišče odredi, da jo prestaja v odprtem zavodu, če
mu je izrečena kazen zapora do petih let, pa lahko sodišče
odredi, da jo prestaja v polodprtem zavodu.
(4) Kazen zapora do treh mesecev je mogoče izvršiti
tudi tako, da obsojeni namesto kazni zapora opravi v obdobju
najdalj šest mesecev delo v korist humanitarnih organizacij
ali lokalne skupnosti v obsegu najmanj osemdeset ali največ dvestoštirideset Uradni To delo se razporedi tako, da
ne moti obsojenčevih obveznosti iz delovnega razmerja. O
obliki takšne izvršitve odloča sodišče, ki je izreklo kazen na
prvi stopnji, upoštevajoč pri tem objektivne in subjektivne
okoliščine storilca in njegovo privolitev v tak način izvršitve
kazni zapora. Če obsojeni ne izpolnjuje nalog, ki izvirajo iz
opravljanja dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne
skupnosti, lahko sodišče odredi, da se izrečena kazen zapora izvrši.
Ravnanje z obsojenci
108. člen
(1) Z obsojenci je treba ravnati človeško, spoštovati
njihovo osebno dostojanstvo ter varovati njihovo telesno in
duševno celovitost.
(2) Ni dovoljeno uporabljati prevzgojnih, medicinskih ali
psiholoških postopkov, ki posegajo v obsojenčevo osebnost,
in jih obsojenec upravičeno izrecno zavrača.
Pogojni odpust
109. člen
(1) Obsojenec, ki je prestal polovico kazni zapora, sme
biti odpuščen s prestajanja kazni s pogojem, da do preteka
časa, za katerega je izrečena kazen, ne stori novega kaznivega dejanja.
(2) Obsojenec, ki mu je sodišče izreklo kazen nad petnajst let zapora, sme biti pogojno odpuščen s prestajanja
kazni potem, ko je prestal tri četrtine kazni.
(3) Organ, ki odloča o pogojnem odpustu, in postopek
za odločanje o pogojnem odpustu, določa zakon.
(4) Obsojenec je lahko pogojno odpuščen, če je mogoče
utemeljeno pričakovati, da ne bo ponovil kaznivega dejanja.
Pri presoji, ali naj se obsojenec pogojno odpusti, se upoštevajo predvsem povratništvo, morebitni kazenski postopki,
ki tečejo zoper obsojenca za kazniva dejanja, izvršena pred
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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) Izjemoma sme biti pogojno odpuščen tudi obsojenec, ki je prestal le tretjino kazni, če je podan pogoj iz
četrtega odstavka tega člena in če posebne okoliščine, ki se
nanašajo na obsojenčevo osebnost, kažejo, da ne bo ponovil
kaznivega dejanja.
(6) Starejši mladoletnik, ki prestaja mladoletniški zapor, je lahko pogojno odpuščen, ko prestane tretjino kazni,
vendar ne prej, preden ne prebije šestih mesecev v zavodu
za prestajanje mladoletniškega zapora. Za čas, ko je na pogojnem odpustu, lahko sodišče odredi nadzorstvo organa
socialnega varstva.
Preklic pogojnega odpusta
110. člen
(1) Sodišče prekliče pogojni odpust, če stori obsojenec
medtem, ko je na pogojnem odpustu, eno ali več kaznivih
dejanj, za katera je izreklo kazen zapora nad eno leto.
(2) Sodišče lahko prekliče pogojni odpust, če stori pogojno odpuščeni eno ali več kaznivih dejanj, za katera je izreklo kazen zapora do enega leta. Pri presoji, ali naj prekliče
pogojni odpust, upošteva sodišče zlasti sorodnost storjenih
kaznivih dejanj, njihov pomen, nagibe, iz katerih so bila storjena, in druge okoliščine, ki kažejo, da je preklic pogojnega
odpusta utemeljen.
(3) Kadar sodišče prekliče pogojni odpust, izreče kazen
po 47. in drugem odstavku 48. člena tega zakonika; pri tem
vzame kot določen tisti del prej izrečene kazni, ki je obsojenec še ni prestal.
(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena se uporabljajo tudi, kadar obsodi sodišče pogojno odpuščenega za dejanje, ki ga je storil, preden je bil pogojno
odpuščen.
(5) Če je pogojno odpuščeni obsojen na kazen zapora
do enega leta in sodišče ne prekliče pogojnega odpusta, se
pogojni odpust podaljša za čas, ko je obsojenec prestajal
kazen zapora.
(6) Če stori obsojenec v času pogojnega odpusta kaznivo dejanje, ki ima za posledico preklic pogojnega odpusta,
pa se to s sodbo ugotovi šele po njegovem preteku, se sme
pogojni odpust preklicati najpozneje v enem letu, odkar je čas
pogojnega odpusta pretekel.
Enajsto poglavje
ZASTARANJE
Zastaranje kazenskega pregona
111. člen
(1) Kolikor ni v tem zakoniku drugače določeno, kazenski pregon ni več dovoljen, če je preteklo:
1) petindvajset let od storitve kaznivega dejanja, za
katero se sme po zakonu izreči zapor tridesetih let;
2) petnajst let od storitve kaznivega dejanja, za katero
se sme po zakonu izreči zapor nad deset let;
3) deset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se
sme po zakonu izreči zapor nad pet let;
4) pet let od storitve kaznivega dejanja, za katero se
sme po zakonu izreči zapor nad eno leto;
5) tri leta od storitve kaznivega dejanja, za katero se
sme po zakonu izreči zapor do enega leta ali denarna kazen.
(2) Če je za kaznivo dejanje predpisanih več kazni, se
zastaralni rok določi po najhujši predpisani kazni.
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(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.
Tek in pretrganje zastaranja kazenskega pregona
112. člen
(1) Zastaranje kazenskega pregona se začne tistega
dne, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno.
(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu pregon
ne sme začeti ali nadaljevati.
(3) Zastaranje pretrga vsako procesno dejanje za pregon storilca zaradi storjenega kaznivega dejanja.
(4) Zastaranje se pretrga tudi tedaj, če stori storilec v
času, ko teče zastaralni rok, enako hudo ali hujše kaznivo
dejanje.
(5) Po vsakem pretrganju se začne zastaranje znova.
(6) Kazenski pregon zastara v vsakem primeru, če
preteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje kazenskega pregona.
Zastaranje izvršitve kazni
113. člen
(1) Če ni v tem zakoniku drugače določeno, se izrečena
kazen ne sme več izvršiti, ko je preteklo:
1) petindvajset let od obsodbe na trideset let zapora;
2) petnajst let od obsodbe na zapor nad deset let;
3) deset let od obsodbe na zapor nad pet let;
4) pet let od obsodbe na zapor nad eno leto;
5) tri leta od obsodbe na zapor do enega leta ali na
denarno kazen.
(2) Mladoletniški zapor se ne sme izvršiti, ko je preteklo:
1) deset let od obsodbe na mladoletniški zapor nad
pet let;
2) pet let od obsodbe na mladoletniški zapor nad tri
leta;
3) tri leta od obsodbe na mladoletniški zapor do treh let.
Zastaranje izvršitve stranskih kazni in varnostnih ukrepov
114. člen
(1) Izvršitev denarne kazni kot stranske kazni zastara,
ko pretečeta dve leti od pravnomočnosti sodbe, s katero je
bila ta kazen izrečena.
(2) Izvršitev prepovedi vožnje motornega vozila in izgon tujca iz države kot stranskih kazni zastara, ko zastara
glavna kazen.
(3) Izvršitev varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega
psihiatričnega zdravljenja na prostosti, odvzema vozniškega
dovoljenja in odvzema predmetov zastara, ko pretečejo tri
leta od pravnomočnosti odločbe, s katero so bili ti ukrepi
izrečeni.
(4) Izvršitev varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja
alkoholikov in narkomanov zastara hkrati s kaznijo, ob kateri
je bil ta ukrep izrečen, oziroma s potekom preizkusne dobe
določene v pogojni obsodbi.
(5) Izvršitev varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja
poklica zastara, ko preteče čas, za katerega je bil ukrep
izrečen.
Tek in pretrganje zastaranja izvršitve kazni
115. člen
(1) Zastaranje izvršitve kazni se začne tistega dne, ko
postane sodba pravnomočna; če je pogojna obsodba pre-

Stran

11456 /

Št.

95 / 27. 8. 2004

klicana, pa tistega dne, ko postane pravnomočna odločba
o preklicu.
(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu kazen
ne sme izvršiti.
(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje pristojnega organa, ki mu je namen izvršitev kazni.
(4) Po vsakem pretrganju se začne zastaranje znova.
(5) Izvršitev kazni zastara v vsakem primeru, ko preteče
dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje
izvršitve kazni.
(6) Določbe od drugega do petega odstavka tega člena veljajo smiselno tudi za zastaranje izvršitve varnostnih
ukrepov.
Nezastarljivost kaznivih dejanj genocida in vojnih
hudodelstev
116. člen
Kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata za kazniva dejanja iz členov 373 do 378 tega zakonika, kot tudi ne
za tista kazniva dejanja, za katera po mednarodnih pogodbah zastaranje ne more nastopiti.
Dvanajsto poglavje
AMNESTIJA IN POMILOSTITEV
Amnestija
117. člen
(1) Z amnestijo se osebam, ki so je deležne, odpusti
pregon, popolnoma ali delno odpusti izvršitev kazni, izrečena
kazen spremeni v milejšo, izbriše obsodba ali odpravi določena pravna posledica obsodbe.
(2) Če se z amnestijo spremeni odločba o kazenski
sankciji, se uporabijo določbe splošnega dela tega zakonika.
Pomilostitev
118. člen
(1) S pomilostitvijo se po imenu določeni osebi odpusti
pregon ali popolnoma ali delno odpusti izvršitev kazni, izrečena kazen spremeni v milejšo ali v pogojno obsodbo ali izbriše
obsodba ali odpravi oziroma skrajša trajanje določene pravne
posledice obsodbe.
(2) Če se s pomilostitvijo spremeni odločba o kazenski
sankciji, se uporabijo določbe splošnega dela tega zakonika.
Učinek amnestije in pomilostitve na pravice drugih
119. člen
Z amnestijo ali pomilostitvijo niso prizadete tiste pravice
drugih, ki se opirajo na obsodbo.
Trinajsto poglavje
VELJAVNOST KAZENSKEGA ZAKONA
Veljavnost kazenskega zakona Republike Slovenije za
vsakogar, kdor stori kaznivo dejanje na njenem ozemlju
120. člen
(1) Kazenski zakon Republike Slovenije velja za vsakogar, kdor stori kaznivo dejanje na ozemlju Republike
Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za
vsakogar, kdor stori kaznivo dejanje na domači ladji, ne glede
na to, kje je bila ladja ob storitvi dejanja.
(3) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za
vsakogar, kdor stori kaznivo dejanje na domačem civilnem
letalu med poletom ali na domačem vojaškem letalu, ne glede na to, kje je bilo letalo ob storitvi dejanja.
Veljavnost kazenskega zakonika Republike Slovenije za
določena kazniva dejanja, storjena v tujini
121. člen
Ta zakonik velja za vsakogar, kdor stori v tujini kaznivo
dejanje iz 249. člena tega zakonika, če se ponarejanje nanaša na domač denar ter katero izmed kaznivih dejanj iz 348.
do 362. člena tega zakonika.
Veljavnost kazenskega zakona Republike Slovenije za
državljana Republike Slovenije, ki stori kaznivo dejanje v
tujini
122. člen
Kazenski zakon Republike Slovenije velja za državljana Republike Slovenije tudi, če stori v tujini kakšno drugo
kaznivo dejanje, poleg kaznivih dejanj, naštetih v prejšnjem
členu, če se zaloti na ozemlju Republike Slovenije ali če se
ji izroči.
Veljavnost kazenskega zakona Republike Slovenije za
tujca, ki stori kaznivo dejanje v tujini
123. člen
(1) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi
za tujca, ki stori zunaj Republike Slovenije, proti njej ali
proti njenemu državljanu kaznivo dejanje, čeprav ne gre
pri tem za kazniva dejanja, našteta v 121. členu tega zakonika, če se zaloti na ozemlju Republike Slovenije ali če
se ji izroči.
(2) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za
tujca, ki stori proti tuji državi ali proti tujcu v tujini kaznivo
dejanje, če se zaloti na ozemlju Republike Slovenije, pa se
ne izroči tuji državi. V takem primeru sodišče ne sme izreči
hujše kazni od tiste, ki je predpisana z zakonom države, v
kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.
Posebni pogoji za pregon
124. člen
(1) Če se je v primeru iz 120. člena tega zakonika začel
ali končal kazenski postopek v tuji državi, se storilec preganja v Republiki Sloveniji samo z dovoljenjem ministra za
pravosodje.
(2) V primerih iz 122. in 123. člena tega zakonika se
storilec ne preganja:
1) če je kazen, na katero je bil v tujini obsojen, popolnoma prestal, ali je bilo skladno z mednarodno pogodbo
odločeno, da bo v tujini izrečeno kazen prestal v Republiki
Sloveniji;
2) če je bil v tujini s pravnomočno sodbo oproščen ali
mu je bila kazen odpuščena, ali je izvršitev kazni zastarala;
3) če se za kaznivo dejanje po tujem zakonu preganja na zahtevo oškodovanca, takšna zahteva pa ni bila
vložena.
(3) V primerih iz 122. in 123. člena tega zakonika se
storilec preganja samo, če je dejanje kaznivo tudi po zakonu
države, v kateri je bilo storjeno.
(4) Če gre v primeru iz 122. člena tega zakonika za
dejanje, ki po zakonu države, v kateri je bilo storjeno, ni
kaznivo, gre pa za dejanje storjeno proti Republiki Sloveniji
ali njenemu državljanu, se sme storilec preganjati samo z
dovoljenjem ministra za pravosodje.
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(5) Če v primeru iz prejšnjega člena tega zakonika dejanje po zakonu države, v kateri je bilo storjeno, ni kaznivo, se
sme storilec preganjati v Republiki Sloveniji le z dovoljenjem
ministra za pravosodje in če gre za dejanje, ki je takrat, ko je
bilo storjeno, veljalo za kaznivo dejanje po splošnih pravnih
načelih, priznanih od mednarodne skupnosti.
(6) V primeru iz 120. člena tega zakonika se sme ob
pogojih, ki jih določa zakon, pregon tujca odstopiti drugi
državi.
Vštevanje pripora in kazni, prestane v tujini
125. člen
Pripor, odvzem prostosti med izročitvenim postopkom
ter kazen, ki jo je storilec po sodbi tujega sodišča že prestal,
se vštejejo v kazen, ki jo izreče za isto kaznivo dejanje domače sodišče; če kazni niso iste vrste, presodi sodišče, kako
naj se kazen všteje.
Štirinajsto poglavje
POMEN IZRAZOV V TEM ZAKONIKU
126. člen
(1) Ozemlje Republike Slovenije obsega: kopno ozemlje, obalno morje in vodne površine znotraj njenih meja ter
zračni prostor nad njimi.
(2) Uradna oseba po tem zakoniku je lahko:
1) poslanec državnega zbora, član državnega sveta in
član lokalnega ali regionalnega predstavniškega telesa;
2) oseba, ki pri državnem organu opravlja uradne dolžnosti ali ima uradno funkcijo;
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;
4) vojaška oseba, ki je kot takšna določena s posebnimi
predpisi, kadar gre za posebna kazniva dejanja, pri katerih
je navedena uradna oseba, pa niso določena kot kazniva
dejanja zoper vojaško dolžnost;
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.
(3) Za vojaško osebo po tem zakoniku se štejejo: oseba,
ki poklicno opravlja vojaško službo, vojak, ki služi vojaški
rok ter vojaški obveznik rezervne sestave, kadar opravlja
vojaško službo.
(4) Za volitve in glasovanje po tem zakoniku se štejejo
volitve predsednika republike, poslancev državnega zbora,
članov državnega sveta, lokalne volitve ter zakonodajni referendumi, referendumi za potrditev spremembe ustave in za
ustanovitev občine.
(5) Za gospodarsko dejavnost po tem zakoniku se štejejo:
1) proizvodnja in promet blaga, opravljanje storitev na
trgu, bančno in drugo ﬁnančno poslovanje;
2) opravljanje dejavnosti, poklica ali nalog, za katere je
predpisano ali dogovorjeno plačilo;
3) vodenje in sodelovanje pri upravljanju, zastopanju in
nadzorstvu v prejšnjih točkah navedenih dejavnosti.
(6) Za zunajzakonsko skupnost po tem zakoniku se
šteje dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in
ženske, ki nista sklenila zakonske zveze.
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(7) Listina je vsako pisanje, nosilec podatkov, ali drugi
predmet primeren in namenjen za dokaz kakšnega dejstva,
ki ima vrednost za pravna razmerja.
(8) Denar je kovan ali papirnat denar, ki je na podlagi
zakona v obtoku v Republiki Sloveniji ali v tuji državi.
(9) Za vrednotnice po tem zakoniku se štejejo kolki, in
druge vrednotnice, izdane in v obtoku na podlagi zakona
Republike Slovenije, ter tuje vrednotnice.
(10) Za premično stvar po tem zakoniku se šteje tudi
vsaka pridobljena ali zbrana energija za svetlobo, toploto,
pogon, premikanje ali prenos glasu, slike ali besedila na
daljavo, ali računalniška zmogljivost.
(11) Za silo se šteje tudi uporaba hipnoze ali mamil za
to, da se kdo proti njegovi volji spravi v nezavest ali onesposobi za odpor.
(12) Za motorno vozilo se šteje vsako prometno sredstvo na motorni pogon v kopnem, vodnem in zračnem prometu.
(13)
1) Za majhno premoženjsko korist, škodo ali vrednost
se šteje znesek, ki ne presega ene polovice uradno objavljene povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na
zaposleno osebo v času storitve kaznivega dejanja (povprečna neto plača na zaposleno osebo);
2) Za večjo premoženjsko korist, škodo ali vrednost se
šteje znesek, ki presega pet povprečnih neto plač na zaposleno osebo;
3) Za veliko premoženjsko korist, škodo ali vrednost se
šteje znesek, ki presega petdeset povprečnih neto plač na
zaposleno osebo.
(14) Za mamila po tem zakoniku se štejejo prepovedane
droge, določene v posebnem zakonu in uvrščene v seznam
prepovedanih drog.
(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.
POSEBNI DEL
Petnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ŽIVLJENJE IN TELO
Umor
127. člen
(1) Kdor komu vzame življenje, se kaznuje z zaporom
najmanj petih let.
(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka se kaznuje z
zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let:
1) če stori dejanje na grozovit ali zahrbten način;
2) če stori dejanje iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali
prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov;
3) če stori dejanje zoper uradno ali vojaško osebo, ko
ta opravlja naloge javne ali državne varnosti, varuje javni
red, zasleduje storilca kaznivega dejanja ali pazi na koga, ki
mu je vzeta prostost, ali zoper preiskovalnega ali sodečega
sodnika, državnega tožilca ali njegovega zastopnika, ki je
udeležen v postopku proti hudodelski združbi;
4) če stori dejanje dvoje ali več oseb, ki so se združile
za to, da bi izvršile umor.
(3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno v posebno olajševalnih okoliščinah, se storilec kaznuje
z zaporom od šestih mesecev do petih let.
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Uboj na mah

128. člen
Kdor koga ubije na mah, ker ga je ta brez njegove krivde
z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se kaznuje
z zaporom od enega do desetih let.
Povzročitev smrti iz malomarnosti
129. člen
Kdor povzroči smrt drugega iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Detomor
130. člen
Mati, ki vzame življenje svojemu otroku med porodom
ali takoj po porodu, dokler je še pod njegovim vplivom, se
kaznuje z zaporom do treh let.
Napeljevanje k samomoru in pomoč pri samomoru
131. člen
(1) Kdor koga naklepoma napelje k samomoru ali mu
pomaga pri samomoru in ta stori samomor, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi, ki je že stara štirinajst let, ali proti osebi, katere
sposobnost razumeti pomen svojega dejanja ali imeti v oblasti svoje ravnanje je bila bistveno zmanjšana, se kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno proti mladoletni osebi, ki še ni stara štirinajst let, ali proti
osebi, ki ni mogla razumeti pomena svojega dejanja ali imeti
v oblasti svojega ravnanja, se storilec kaznuje kot za umor.
(4) Kdor surovo ali nečloveško ravna s kom, ki mu je
podrejen ali od njega odvisen, in ta zaradi takega ravnanja
stori samomor, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do
petih let.
(5) Kdor komu pomaga pri samomoru in ta stori samomor, pa so pri tem podane posebne olajševalne okoliščine,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(6) Če je bil zaradi kakšnega dejanja iz prejšnjih odstavkov samomor samo poskušen, sme sodišče storilca kaznovati mileje.
Nedovoljena prekinitev nosečnosti
132. člen
(1) Kdor v nasprotju z zdravstvenimi pogoji in načinom
umetne prekinitve nosečnosti, ki so določeni z zakonom,
noseči ženski z njeno privolitvijo prekine nosečnost, začne
prekinjati ali ji pomaga pri prekinitvi nosečnosti, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(2) Kdor noseči ženski brez njene privolitve prekine ali
začne prekinjati nosečnost, se kaznuje z zaporom od enega
do osmih let.
Lahka telesna poškodba
133. člen
(1) Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi
tega začasno okvarjen ali oslabljen kakšen del njegovega
telesa ali njegov organ, ali je poškodovančeva zmožnost za
delo začasno zmanjšana, ali je prizadeta njegova zunanjost,
ali je začasno okvarjeno njegovo zdravje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Če je poškodba iz prejšnjega odstavka prizadejana
z orožjem, nevarnim orodjem, z drugim sredstvom ali na tak
način, s katerim se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje
hudo okvari, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
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(3) Sodišče sme storilcu dejanja iz prejšnjega odstavka
izreči sodni opomin zlasti v primeru, če je bil storilec izzvan z
nedostojnim ali surovim obnašanjem poškodovanca.
(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se
začne na predlog.
Huda telesna poškodba
134. člen
(1) Kdor koga tako telesno poškoduje ali mu prizadene
takšno škodo na zdravju, da bi bilo lahko zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in
znatno oslabljen kakšen del njegovega telesa ali kak organ,
ali je začasno in znatno oslabljen pomemben del telesa ali
pomemben organ, ali je zaradi tega poškodovani začasno
nezmožen za vsakršno delo, ali je njegova zmožnost za delo
za vselej zmanjšana ali je bila začasno znatno zmanjšana,
ali je bil začasno skažen, ali mu je začasno hudo ali za vselej
v manjši meri okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom od
šestih mesecev do petih let.
(2) Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka umre, se storilec kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz
malomarnosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(4) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena storil na mah, ker ga je poškodovanec brez njegove krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Posebno huda telesna poškodba
135. člen
(1) Kdor koga tako hudo telesno poškoduje ali mu prizadene tako hudo škodo na zdravju, da je bilo zaradi tega v
nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej
in znatno oslabljen pomemben del njegovega telesa ali pomemben organ, ali je postal poškodovani zaradi tega za vselej nezmožen za vsakršno delo, ali je ostal skažen, ali mu je
bilo za vselej hudo okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom
od enega do desetih let.
(2) Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka umre, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh
let.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz
malomarnosti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena storil na mah, ker ga je poškodovanec brez njegove krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Sodelovanje pri pretepu
136. člen
Kdor sodeluje pri pretepu, v katerem je kdo ubit ali hudo
telesno poškodovan, se za samo sodelovanje kaznuje z zaporom do enega leta.
Ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru
137. člen
(1) Kdor pri pretepu ali prepiru seže po orožju, nevarnem orodju ali po kakšnem drugem sredstvu, s katerim se
lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje
z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
(2) Pregon se začne na predlog.
Povzročitev nevarnosti
138. člen
Kdor pusti koga brez pomoči v smrtni nevarnosti, ki jo je
sam povzročil, se kaznuje z zaporom do dveh let.
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Zapustitev slabotne osebe
139. člen
Kdor pusti osebo, ki mu je bila zaupana ali za katero je
sicer dolžan skrbeti, brez pomoči v razmerah, ki so nevarne
za življenje ali zdravje, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Opustitev pomoči
140. člen
Kdor ne pomaga komu, ki je v neposredni smrtni nevarnosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za
koga drugega, se kaznuje z zaporom do enega leta.
Šestnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVE PRAVICE IN
SVOBOŠČINE
Kršitev enakopravnosti
141. člen
(1) Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, gmotnem stanju,
rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti
ali določene z ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali
svoboščino omeji, ali kdor na podlagi takšnega razlikovanja
komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor preganja posameznika ali
organizacijo zaradi njihovega zavzemanja za enakopravnost
ljudi.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih
pravic, se kaznuje z zaporom do treh let.
Prisiljenje
142. člen
(1) Kdor koga s silo ali z resno grožnjo prisili, da kaj
stori ali opusti ali da kaj trpi, se kaznuje z zaporom do enega
leta.
(2) Pregon se začne na predlog.
Protipraven odvzem prostosti
143. člen
(1) Kdor koga protipravno zapre, ima zaprtega ali mu
kako drugače omeji svobodo gibanja, se kaznuje z zaporom
do enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba z zlorabo svojega položaja ali svojih pravic, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(3) Poskus dejanja iz prvega odstavka tega člena je
kazniv.
(4) Kdor komu protipravno odvzame prostost za več
kot teden dni ali če to stori na grozovit način, se kaznuje z
zaporom od treh mesecev do petih let.
Ugrabitev
144. člen
(1) Kdor ugrabi koga z namenom, da njega ali koga
drugega prisili, da nekaj stori, opusti ali trpi, se kaznuje z
zaporom od šestih mesecev do petih let.
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(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi ali zagrozi z umorom ali s hudo telesno poškodbo ugrabljene osebe, se kaznuje z zaporom od enega
do desetih let.
(3) Storilec dejanj iz prvega ali drugega odstavka tega
člena, ki prostovoljno spusti na prostost ugrabljeno osebo,
preden je izpolnjena njegova zahteva, zaradi katere jo je
ugrabil, se sme kaznovati mileje ali se mu sme kazen odpustiti.
Ogrožanje varnosti
145. člen
(1) Kdor ogrozi varnost kakšne osebe z resno grožnjo,
da bo napadel njeno življenje ali telo, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Pregon se začne na predlog.
Grdo ravnanje
146. člen
(1) Kdor z grdim ravnanjem prizadene telesno ali duševno celovitost drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do šestih mesecev.
(2) Pregon se začne na predlog.
Neupravičena osebna preiskava
147. člen
(1) Kdor neupravičeno preišče drugega ali stvari, ki jih
ima ta na sebi ali s seboj, se kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje
z zaporom do dveh let.
(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega
člena je kazniv.
(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se
začne na predlog.
Neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje
148. člen
(1) Kdor neupravičeno s posebnimi napravami prisluškuje pogovoru ali izjavi, ki mu nista namenjena, ali ju zvočno
snema, ali kdor takšen pogovor ali takšno izjavo neposredno
prenaša tretji osebi, ali ji takšen posnetek predvaja ali kako
drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor zvočno snema njemu namenjeno zaupno izjavo drugega brez njegove privolitve z
namenom, da bi takšno izjavo zlorabil, ali kdor takšno izjavo
neposredno prenaša tretji osebi ali ji takšen posnetek predvaja ali ji kako drugače omogoči, da se z njim neposredno
seznani.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih
pravic ali poskusi to storiti, se kaznuje z zaporom od treh
mesecev do petih let.
(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena
se začne na predlog, za dejanje iz drugega odstavka pa na
zasebno tožbo.
Neupravičeno slikovno snemanje
149. člen
(1) Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegove
privolitve in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost, ali
kdor takšno snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji
takšen posnetek prikazuje ali ji kako drugače omogoči, da se
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z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic ali poskusi to
storiti, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se
začne na predlog.
Kršitev tajnosti občil
150. člen
(1) Kdor neupravičeno odpre tuje pismo, tujo brzojavko
ali kakšno drugo tuje zaprto pisanje ali pošiljko, se kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
(2) Z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta se
kaznuje:
1) kdor se z uporabo tehničnih ali kemičnih sredstev, ne
da bi odprl tuje pismo, tujo brzojavko ali kakšno drugo tujo
zaprto pošiljko, neupravičeno seznani z njihovo vsebino;
2) kdor se z uporabo tehničnih sredstev neupravičeno
seznani s sporočilom, ki se prenaša po telefonu ali s kakšnim
drugim telekomunikacijskim sredstvom;
3) kdor neupravičeno odpre zaprt predmet, ki varuje
sporočilo, in se neupravičeno seznani s sporočilom v njem.
(3) Enako se kaznuje, kdor s katerim izmed dejanj, ki so
navedena v prvem in drugem odstavku tega člena, omogoči
drugemu, da se neposredno seznani z vsebino sporočila ali
pošiljke.
(4) Kdor neupravičeno obdrži, skrije, uniči ali komu drugemu izroči tuje pismo, brzojavko ali kakšno drugo pošiljko,
preden se je prejemnik seznanil z njeno vsebino, se kaznuje
z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(5) Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov tega člena
uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic,
poštni ali drug delavec, ki mu je zaupano prevzemanje, prenos ali predaja tujih pisem, tujih brzojavk ali kakšnih drugih
pisanj ali pošiljk, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do
petih let.
(6) Pregon za dejanja iz prvega do četrtega odstavka
tega člena se začne na predlog.
Nedovoljena objava zasebnih pisanj
151. člen
(1) Kdor brez dovoljenja pooblaščene osebe v primerih,
kadar je tako dovoljenje potrebno, objavi dnevnik, pismo ali
kakšno drugo zasebno pisanje, se kaznuje z denarno kaznijo
ali z zaporom do enega leta.
(2) Pregon se začne na zasebno tožbo.
Kršitev nedotakljivosti stanovanja
152. člen
(1) Kdor neupravičeno vstopi v tuje stanovanje ali zaprte prostore, ali kdor se na zahtevo upravičenca od tam
ne odstrani, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor neupravičeno preišče stanovanje ali prostore iz prvega odstavka tega člena.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih
pravic, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(4) Poskus dejanj iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je kazniv.
(5) Pregon za dejanji iz prvega in drugega odstavka
tega člena se začne na predlog.
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Neupravičena izdaja poklicne skrivnosti
153. člen
(1) Kdor neupravičeno izda skrivnost, za katero je zvedel kot zagovornik, odvetnik, zdravnik, duhovnik, socialni
delavec, psiholog ali kot kakšna druga oseba pri opravljanju
svojega poklica, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom
do enega leta.
(2) Za dejanje iz prejšnjega odstavka se ne kaznuje,
kdor izda skrivnost zaradi splošne koristi ali zaradi koristi
koga drugega, če je ta korist večja kakor pa ohranitev skrivnosti.
(3) Pregon se začne na zasebno tožbo.
Zloraba osebnih podatkov
154. člen
(1) Kdor v nasprotju z zakonom uporabi osebne podatke, ki se smejo voditi samo na podlagi zakona ali na podlagi
osebne privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom
do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor vdre v računalniško vodeno
zbirko podatkov z namenom, da bi sebi ali komu drugemu
pridobil kakšen osebni podatek.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih
pravic, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Kršitev pravice do pritožbe
155. člen
(1) Kdor pri opravljanju svojega dela prepreči drugemu,
da bi uporabil svojo pravico do pritožbe, ugovora ali kakšnega drugega pravnega sredstva, do vloge ali predloga, ali
da bi dal politične ali druge pobude splošnega pomena, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba z zlorabo svojega položaja ali pravic, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Preprečitev ali oviranje javnega shoda
156. člen
(1) Kdor s silo, resno grožnjo, preslepitvijo ali kako drugače protipravno prepreči ali ovira sklicanje ali potek mirnega
javnega shoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom
do enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo svojega uradnega položaja ali uradnih
pravic, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Preprečitev tiskanja in oddajanja
157. člen
Kdor protipravno prepreči tiskanje, prodajo ali razširjanje časopisa, knjige ali druge tiskane stvari, ali oddajanje
radijskega ali televizijskega programa, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do enega leta.
Kršitev avtorske pravice
158. člen
(1) Kdor s svojim imenom ali z imenom koga drugega
objavi, prikaže, izvede ali prenese tuje avtorsko delo ali njegov del, ali dovoli to storiti, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do enega leta.
(2) Kdor skazi, okrni ali kako drugače neupravičeno poseže v tuje avtorsko delo, se kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do šestih mesecev.
(3) Pregon se začne na predlog.
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Neupravičena uporaba avtorskega dela

Zloraba volilne pravice

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.

163. člen
Kdor pri volitvah ali glasovanju glasuje namesto drugega pod njegovim imenom, ali več kot enkrat glasuje pri istem
glasovanju, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.

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.
Sedemnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOLILNO PRAVICO IN
VOLITVE
Kršitev volilne pravice
161. člen
Uradna oseba, ki koga z namenom, da bi mu onemogočila izvrševanje volilne pravice, nezakonito ne vpiše v volilni
imenik, ali ga črta iz volilnega imenika, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do enega leta.
Kršitev proste odločitve volilcev
162. člen
(1) Kdor koga s silo, z resno grožnjo, s podkupovanjem,
s preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj
vpliva, da pri volitvah ali glasovanju glasuje, ali ne glasuje,
ali da ne glasuje veljavno, ali da glasuje za ali proti določenemu predlogu, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom
do enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(3) Dana podkupnina se vzame.

Kršitev svobodne opredelitve
164. člen
Kdor pokliče glasovalca pri volitvah ali glasovanju na
odgovor zaradi glasovanja, ali od njega zahteva, naj pove,
kako je glasoval ali zakaj ni glasoval, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do enega leta.
Uničenje ali ponareditev volilnih listin
165. člen
(1) Kdor pri volitvah ali glasovanju uniči, poškoduje, prikrije ali ponaredi kakšno listino o volitvah ali glasovanju ali
kakršenkoli predmet, ki je dokaz za ugotavljanje izida volitev
ali glasovanja, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom
do enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Ponareditev volilnih rezultatov
166. člen
Uradna oseba, ki pri volitvah ali glasovanju spremeni
število oddanih glasov z dodajanjem ali odvzemanjem glasovnic ali glasov pri štetju, ali objavi izid volitev ali glasovanja,
ki se ne ujema z opravljenim glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Kršitev tajnosti glasovanja
167. člen
(1) Kdor kakorkoli prekrši tajnost glasovanja pri volitvah
ali glasovanju, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom
do šestih mesecev.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svojih dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Sprejemanje podkupnine pri volitvah
168. člen
(1) Kdor za to, da pri volitvah ali glasovanju ne glasuje,
ali da glasuje za določen predlog ali proti njemu ali da ne
glasuje veljavno, terja ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno
drugo premoženjsko ali nepremoženjsko korist zase ali za
koga drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom
do enega leta.
(2) Sprejeta nagrada, darilo ali druga premoženjska
korist se vzamejo.
Osemnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČAST IN DOBRO IME
Razžalitev
169. člen
(1) Kdor koga razžali, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do treh mesecev.
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(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s
tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
(3) Ne kaznuje se, kdor se o kom žaljivo izrazi v znanstvenem, književnem ali umetniškem delu, v resni kritiki, pri
izvrševanju uradne dolžnosti, časnikarskega poklica, politične ali druge družbene dejavnosti, pri obrambi kakšne pravice
ali pri varstvu upravičenih koristi, če se iz načina izražanja
ali iz drugih okoliščin vidi, da tega ni storil z namenom zaničevanja.
(4) Če je razžaljenec razžalitev vrnil, sme sodišče obe
stranki ali eno izmed njiju kaznovati ali kazen odpustiti.

(3) Če je tisto, kar kdo trdi ali raznaša, take narave, da
ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(4) Resničnosti ali neresničnosti tistega, kar se trdi ali
raznaša iz osebnega ali družinskega življenja koga drugega,
ni mogoče dokazovati, razen v primerih iz petega odstavka
tega člena.
(5) Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega
življenja drugega pri izvrševanju uradne dolžnosti, politične
ali druge družbene dejavnosti, pri obrambi kakšne pravice
ali pri varstvu upravičenih koristi, se ne kaznuje, če dokaže
resničnost svoje trditve ali če dokaže, da je imel utemeljen
razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil ali raznašal.

Obrekovanje

Očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja

170. člen
(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar
lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da
je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s
tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(3) Če je tisto, kar se neresnično trdi ali raznaša, take
narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec
kaznuje z zaporom do dveh let.

173. člen
(1) Kdor z namenom zaničevanja komu očita, da je storil
kaznivo dejanje ali da je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja,
ali to z istim namenom komu pove, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do treh mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s
tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.

Žaljiva obdolžitev
171. člen
(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj, kar lahko škoduje
njegovi časti ali dobremu imenu, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s
tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
(3) Če je tisto, kar se trdi ali raznaša, take narave, da
ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(4) Če dokaže resničnost svoje trditve ali če dokaže,
da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je
trdil ali raznašal, se storilec ne kaznuje za žaljivo obdolžitev,
lahko pa se kaznuje za razžalitev (169. člen) ali za očitanje
kaznivega dejanja z namenom zaničevanja (173. člen).
(5) Če kdo za koga trdi ali raznaša, da je storil kaznivo
dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, se
sme resničnost, da je oškodovanec storil kaznivo dejanje, dokazovati le s pravnomočno sodbo, z drugimi dokazi pa le tedaj, če pregon ali sojenje nista mogoča ali nista dovoljena.
(6) Če je bila žaljiva obdolžitev, da je oškodovanec
storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po
uradni dolžnosti, storjena v okoliščinah iz tretjega odstavka
169. člena tega zakonika, se storilec ne kaznuje za žaljivo
obdolžitev, čeprav ni pravnomočne sodbe, če dokaže, da je
imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil
ali raznašal.
Opravljanje
172. člen
(1) Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega
življenja kakšne osebe, kar lahko škoduje njenemu dobremu
imenu, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh
mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s
tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.

Sramotitev Republike Slovenije
174. člen
(1) Kdor javno stori dejanje iz členov 169 do 173 tega
zakonika proti Republiki Sloveniji ali predsedniku republike v
zvezi z opravljanjem njegove funkcije, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor javno sramoti zastavo, grb
ali himno Republike Slovenije.
Sramotitev tuje države ali mednarodne organizacije
175. člen
(1) Kdor javno stori dejanje iz členov 169 do 173 tega
zakonika proti tuji državi, poglavarju tuje države ali diplomatskemu predstavniku tuje države v Republiki Sloveniji ali kdor
javno sramoti zastavo, grb ali himno tuje države, se kaznuje
z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega
odstavka proti mednarodni organizaciji, ki jo priznava Republika Slovenija, ali proti njenemu predstavniku ali proti njenim
simbolom.
Sramotitev slovenskega naroda ali narodnih skupnosti
176. člen
Kdor javno stori dejanje iz členov 169 do 171 tega zakonika proti slovenskemu narodu ali proti italijanski ali madžarski narodni skupnosti, ki živita v Republiki Sloveniji, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
Odpustitev kazni za kazniva dejanja iz členov 169 do 173
177. člen
Če je bil storilec kaznivega dejanja iz členov 169 do 173
tega zakonika izzvan z nedostojnim ali surovim ravnanjem
oškodovanca ali se pred sodiščem opraviči oškodovancu, ali
pred sodiščem prekliče tisto, kar je trdil ali raznašal, mu sme
sodišče kazen odpustiti.
Posebne določbe o pregonu
178. člen
(1) Pregon zaradi kaznivih dejanj iz členov 169 do 173
tega zakonika se začne na zasebno tožbo.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Če so dejanja iz členov 169 do 173 tega zakonika
storjena proti državnemu organu ali proti uradni ali vojaški
osebi v zvezi z opravljanjem njune službe v tem organu, se
pregon začne na predlog.
(3) Pregon za kaznivo dejanje iz 175. člena tega zakonika se začne z dovoljenjem ministra za pravosodje.
(4) Če so dejanja iz členov 169 do 173 tega zakonika
storjena proti pokojni osebi, se začne pregon na zasebno
tožbo zakonca, osebe, s katero je pokojnik živel v zunajzakonski skupnosti, njegovih otrok ali posvojencev, staršev ali
posvojiteljev, bratov ali sester.
Objava sodbe
179. člen
Pri obsodbi za kazniva dejanja iz členov 169 do 176 tega
zakonika, storjena s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja, sme sodišče na oškodovančevo
zahtevo odločiti, da se sodba na stroške obsojenca objavi na isti
način, kot je bilo dejanje storjeno, v celoti ali v izvlečku.
Devetnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST
Posilstvo
180. člen
(1) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim
napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega
do desetih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit ali na posebno poniževalen način ali če je dejanje storilo
več oseb zaporedoma, ali nad obsojenci, ki prestajajo kazen
zapora v zaprtih ali polodprtih zavodih za prestajanje kazni
zapora, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(3) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju tako, da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih
bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil
veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od šestih
mesecev do petih let.
(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega
člena storjeni proti osebi, s katero storilec živi v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti, se pregon začne na predlog.
Spolno nasilje
181. člen
(1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega
spola z neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako
prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni obseženo
v prejšnjem členu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev
do desetih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na
grozovit ali na posebno poniževalen način, ali če je dejanje
storilo več oseb zaporedoma, se storilec kaznuje z zaporom
najmanj treh let.
(3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori
ali trpi kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena
tako, da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi
škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo
njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega
člena storjeni proti osebi, s katero storilec ali storilka živi v
zakonski ali zunajzakonski skupnosti, se pregon začne na
predlog.
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Spolna zloraba slabotne osebe
182. člen
(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno
dejanje z osebo drugega ali istega spola, tako da zlorabi
njeno duševno bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost, slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi
katerega se ne more upirati, se kaznuje z zaporom od enega
do osmih let.
(2) Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače prizadene spolno nedotakljivost slabotne osebe, se
kaznuje z zaporom do petih let.
Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let
183. člen
(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst
let, pri čemer obstaja očitno nesorazmerje med zrelostjo storilca in žrtve, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka z osebo, ki
še ni stara deset let ali s slabotno osebo, ki še ni stara petnajst let ali tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim
napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom najmanj
treh let.
(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z
osebo, ki še ni stara petnajst let in mu je zaupana v učenje,
vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje z zaporom od enega
do desetih let.
(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena kako drugače prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z
zaporom do petih let.
Kršitev spolne nedotakljivost z zlorabo položaja
184. člen
(1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna,
k spolnemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo
spolno dejanje, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali
stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst
let, ki mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se
kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
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.
Posredovanje pri prostituciji
186. člen
(črtan)
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
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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.
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Nedovoljena presaditev delov človeškega telesa
191. člen
(1) Zdravnik, ki komu vzame del telesa zaradi presaditve ali komu presadi del telesa, čeprav je jemanje ali presaditev dela telesa po pravilih zdravniške znanosti in stroke
neupravičeno, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do
petih let.
(2) Enako se kaznuje zdravnik, ki z namenom presaditve vzame del človeškega telesa, preden je na predpisan
način ugotovljena smrt.
(3) Zdravnik, ki komu vzame del telesa zaradi presaditve ali presadi komu del telesa, ne da bi si poprej pridobil na
predpisani način izjavljeno privolitev dajalca in prejemnika
ali njunih zakonitih zastopnikov, se kaznuje z zaporom do
treh let.
(4) Enako se kaznuje, kdor neupravičeno in proti plačilu
posreduje pri dajanju delov telesa žive ali umrle osebe za
presaditev.
Malomarno opravljanje lekarnarske dejavnosti

Dvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVO ZDRAVJE
Prenašanje nalezljivih bolezni
188. člen
(1) Kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, razkuženje, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje
nalezljivih bolezni pri ljudeh in s tem povzroči, da se nalezljiva
bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom
do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor se ne ravna po predpisih ali
odredbah, s katerimi pristojni organi določijo ukrepe za zatiranje ali preprečevanje kužnih bolezni pri živalih, ki se lahko
prenesejo na ljudi in s tem povzroči, da se kužna bolezen
prenese na ljudi.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do šestih mesecev.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se
storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z
zaporom do osmih let, za dejanja iz tretjega odstavka pa z
zaporom do petih let.
Opustitev zdravstvene pomoči
189. člen
Zdravnik ali drug zdravstveni delavec, ki v nasprotju s
svojo poklicno dolžnostjo ne pomaga bolniku ali komu drugemu, ki je v nevarnosti za življenje, se kaznuje z zaporom
do enega leta.
Malomarno zdravljenje
190. člen
(1) Zdravnik, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz
malomarnosti ravna v nasprotju s pravili zdravniške znanosti
in stroke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša
zdravje, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje drug zdravstveni delavec, ki pri
svoji zdravstveni dejavnosti iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili zdravstvene stroke in tako povzroči, da se komu
občutno poslabša zdravje.

192. člen
Lekarnar ali druga oseba, pooblaščena za izdajanje
zdravil, ki iz malomarnosti ne pripravi zdravila v predpisanem
razmerju ali količini, ali izda namesto predpisanega ali zahtevanega zdravila drugo zdravilo ali snov, ali pri pripravljanju
ali izdajanju zdravil kako drugače ravna v nasprotju s pravili
znanosti in stroke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje, se kaznuje z zaporom do enega leta.
Proizvodnja in promet škodljivih sredstev za zdravljenje
193. člen
(1) Kdor proizvaja, prodaja ali kako drugače daje v promet zdravila ali druga sredstva za zdravljenje, ki so škodljiva
za zdravje, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor pridobiva, predeluje ali razpečava okuženo kri ali drugo tkivo ali iz tega izdelano snov
za zdravljenje.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom do enega
leta.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo ali posebno hudo telesno poškodbo ali temu ustrezno okvaro zdravja ene ali več
oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega
odstavka z zaporom do osmih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do petih let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se
storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka
z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz tretjega
odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.
Proizvodnja in promet zdravstveno oporečnih živil in drugih
izdelkov
194. člen
(1) Kdor proizvaja, prodaja ali kako drugače daje v
promet živila, ki so škodljiva za človekovo zdravje, in tako
povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor proizvaja, prodaja ali kako
drugače daje v promet sredstva za osebno nego, otroške
igrače ali podobne izdelke za množično potrošnjo, ki so
škodljivi za zdravje.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom do enega
leta.
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(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo ali posebno hudo telesno poškodbo ali temu ustrezno okvaro zdravja ene ali več
oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega
odstavka z zaporom do osmih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do petih let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se
storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka
z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz tretjega
odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.
(6) Škodljiva živila in drugi izdelki se vzamejo.
Nevestno pregledovanje mesa za prehrano
195. člen
(1) Veterinar ali druga pooblaščena oseba, ki pri pregledu klavnih živali ali mesa, ki je namenjeno za prehrano,
nevestno ravna ali proti predpisom ne opravi pregleda in s
tem omogoči, da pride v promet meso, ki je škodljivo za človekovo zdravje, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz
malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili
196. člen
(1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali
ponuja naprodaj, ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša, ali posreduje pri prodaji ali nakupu, ali kako drugače
neupravičeno daje v promet substance ali preparate, ki so
razglašeni za mamila, se kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
(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.
(3) Kdor brez pooblastila izdeluje, nabavlja, ima ali daje
v uporabo opremo, material ali predhodne sestavine, za katere ve, da so namenjene za proizvodnjo mamil, se kaznuje
z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(4) Mamila in sredstva za njihovo izdelovanje ter prevozna sredstva s posebej prirejenimi prostori za transport in
hrambo mamil, se vzamejo.
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(2) Enako se kaznuje tudi, kdor sklene zakonsko zvezo
z osebo, za katero ve, da je poročena.
(3) Če je prejšnja zakonska zveza prenehala ali je bila
razveljavljena, se pregon ne začne, če pa se je začel, se
ustavi.
Sprememba rodbinskega stanja
199. člen
(1) Kdor podtakne ali zamenja otroka ali kako drugače
spremeni njegovo rodbinsko stanje, se kaznuje z zaporom
do dveh let.
(2) Poskus je kazniv.
Odvzem mladoletne osebe
200. člen
(1) Kdor protipravno odvzame mladoletno osebo roditelju, posvojitelju, skrbniku, zavodu ali osebi, kateri je zaupana,
ali jo zadržuje in preprečuje, da bi jo imel tisti, ki ima pravico
do nje, ali kdor zlonamerno onemogoča, da bi se uresničila
izvršljiva odločba glede mladoletne osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži
storilcu, da mora mladoletno osebo izročiti upravičencu, ali
omogočiti uresničitev izvršljive odločbe glede mladoletne
osebe.
(3) Če je storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena prostovoljno izročil mladoletno osebo upravičencu, ali
omogočil uresničitev izvršljive odločbe, se mu sme kazen
odpustiti.
Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje
201. člen
(1) Roditelj, posvojitelj, skrbnik ali druga oseba, ki zanemarja mladoletno osebo, za katero mora skrbeti, tako da
hudo krši svoje dolžnosti skrbi in vzgoje, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Roditelj, posvojitelj, skrbnik ali druga oseba, ki sili
mladoletno osebo k pretiranemu delu ali k delu, ki ni primerno
njeni starosti, ali jo iz koristoljubnosti navaja k beračenju ali
k drugim dejanjem, ki so škodljiva za njen razvoj, ali z njo
surovo ravna ali jo trpinči, se kaznuje z zaporom do treh let.

Omogočanje uživanja mamil

Kršitev družinskih obveznosti

197. člen
(1) Kdor napelje drugega k uživanju mamila ali mu da
mamilo, da ga uživa on ali kdo drug, ali kdor da na razpolago prostore za uživanje mamila, ali kako drugače omogoči
drugemu, da uživa mamilo, se kaznuje z zaporom od treh
mesecev do petih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti
mladoletniku ali proti več osebam, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Mamila in pripomočki za njihovo uživanje se vzamejo.

202. člen
(1) Kdor hudo zanemarja družinske obveznosti, ki jih
ima po zakonu in tako pusti v težkem položaju družinskega
člana, ki ne more sam skrbeti zase, se kaznuje z zaporom
do dveh let.
(2) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži
storilcu, da mora v redu izvrševati svoje dolžnosti skrbi,
vzgoje in preživljanja.

Enaindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ZAKONSKO ZVEZO,
DRUŽINO IN MLADINO
Dvojna zakonska zveza
198. člen
(1) Kdor sklene novo zakonsko zvezo, čeprav je že
poročen, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.

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.
(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.
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Krvoskrunstvo

204. člen
Polnoletna oseba, ki spolno občuje z mladoletnim krvnim sorodnikom v ravni črti ali z mladoletnim bratom oziroma
sestro, se kaznuje z zaporom do dveh let.
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(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se
storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka kaznuje
z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz tretjega
odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.
Kršitev pravic iz socialnega zavarovanja

KAZNIVA DEJANJA ZOPER DELOVNO RAZMERJE
IN SOCIALNO VARNOST

209. člen
Kdor vedoma ne ravna po predpisih s področja socialnega zavarovanja in s tem koga prikrajša za pravico, ki
mu gre ali mu jo omeji, se kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do enega leta.

Kršitev temeljnih pravic delavcev

Zloraba pravic iz socialnega zavarovanja

205. člen
Kdor vedoma ne ravna po predpisih o sklenitvi pogodbe
o zaposlitvi in odpovedi pogodbe o zaposlitvi, o plači in nadomestilih plače, delovnem času, odmoru, počitku, letnem
dopustu ali odsotnosti z dela, varstvu žensk, mladine in
invalidov, o prepovedi nadurnega ali nočnega dela in tako
prikrajša delavca za pravico, ki mu gre, ali mu jo omeji, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

210. člen
Kdor hlini ali si povzroči bolezen ali delovno nezmožnost
in s tem doseže, da se mu na podlagi socialnega zavarovanja
prizna pravica, ki mu ne bi šla, se kaznuje z denarno kaznijo
ali z zaporom do enega leta.

Dvaindvajseto poglavje

Triindvajseto poglavje

Kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti
206. člen
(1) Kdor komu odreče ali omeji pravico do svobodne
zaposlitve pod enakimi pogoji, ki so določeni s predpisi, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor vedoma ne ravna po predpisih o pravicah brezposelnih oseb in tako brezposelno osebo
prikrajša za pravico, ki ji gre ali ji jo omeji.
Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev
sindikalnih pravic
207. člen
(1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči
ali onemogoči delavcem izvrševanje pravic do sodelovanja
pri upravljanju ali te pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali
splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem svobodno
združevanje in izvrševanje sindikalnih dejavnosti ali ovira
uresničevanje sindikalnih pravic.
Ogrožanje varnosti pri delu
208. člen
(1) Kdor v rudniku, tovarni, na gradbišču ali kakšnem
drugem delovnem kraju uniči, poškoduje ali odstrani varnostne naprave in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi, se
kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Oseba, ki je odgovorna za varnost in zdravje pri delu
v rudnikih, tovarnah, delavnicah, na gradbiščih ali na drugih
delovnih krajih in ki ne postavi varnostnih naprav ali ne skrbi
za njihovo brezhibnost ali ne poskrbi za njihovo delovanje,
kadar je to potrebno, ali sicer ne ravna po predpisih ali tehničnih pravilih o varnostnih ukrepih in tako povzroči nevarnost
za življenje ljudi, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene
ali več oseb, se storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje z zaporom do petih let, za dejanje
iz tretjega odstavka pa z zaporom do treh let.

KAZNIVA DEJANJA ZOPER PREMOŽENJE
Tatvina
211. člen
(1) Kdor vzame komu tujo premično stvar z namenom,
da si jo protipravno prilasti, se kaznuje z zaporom do treh
let.
(2) Če je vrednost ukradene stvari majhna in je šlo
storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti, se kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(3) Pregon za dejanje iz prejšnjega odstavka se začne
na predlog.
(4) Če je storilec vrnil oškodovancu ukradeno stvar,
preden je zvedel, da je uveden kazenski postopek, se mu
sme kazen odpustiti.
Velika tatvina
212. člen
(1) Storilec tatvine iz prvega odstavka prejšnjega člena
se kaznuje z zaporom do petih let:
1) če je storil tatvino tako, da je z vlomom, vdorom ali z
drugačnim premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto stavbo,
sobo, blagajno, omaro ali v druge zaprte prostore;
2) če je storilo tatvino dvoje ali več oseb, ki so se združile zato, da bi kradle;
3) če je storil tatvino na posebno predrzen način;
4) če je imel pri sebi kakšno orožje ali nevarno orodje
za napad ali obrambo;
5) če je storil tatvino ob požaru, povodnji ali podobni
naravni nesreči;
6) če je storil tatvino tako, da je izrabil nemoč ali nesrečo drugega.
(2) Enako se kaznuje storilec tatvine, če je ukradena
stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali
naravna vrednota ali če je ukradena stvar velike vrednosti in
je šlo storilcu za to, da si prilasti takšno stvar ali stvar take
vrednosti.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
pridobljena stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega
pomena ali stvar velike vrednosti in je šlo storilcu zato, da
si prilasti takšno stvar ali stvar take vrednosti, se kaznuje z
zaporom od enega do osmih let.
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Rop
213. člen
(1) Kdor vzame tujo premično stvar z namenom, da si jo
protipravno prilasti tako, da uporabi silo zoper kakšno osebo
ali ji zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se
kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Če je vrednost ukradene stvari velika in je šlo storilcu
za to, da si prilasti stvar take vrednosti, se kaznuje z zaporom
najmanj treh let.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena dvoje ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let.
Roparska tatvina
214. člen
(1) Kdor je zaloten pri tatvini, pa z namenom, da bi
ukradeno stvar obdržal, uporabi proti komu silo ali mu zagrozi
z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z
zaporom od enega leta do desetih let.
(2) Če je vrednost ukradene stvari velika in je storilcu
šlo za to, da si prilasti stvar take vrednosti, se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
Zatajitev
215. člen
(1) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki mu
je zaupana, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če je vrednost zatajene stvari majhna in je šlo
storilcu zato, da si prilasti stvar take vrednosti, se kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
(3) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena skrbnik, se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če je zatajena stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali naravna vrednota ali če je zatajena
stvar velike vrednosti in je šlo storilcu za to, da si prilasti
takšno stvar ali stvar take vrednosti, se kaznuje z zaporom
do petih let.
(5) Kdor si tujo premično stvar, ki jo je našel ali do katere je po naključju prišel, protipravno prilasti, se kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(6) Pregon za dejanje iz prvega, drugega in petega odstavka tega člena se začne na predlog.
Odvzem motornega vozila
216. člen
(1) Kdor vzame tuje motorno vozilo z namenom, da
ga protipravno uporabi za vožnjo, se kaznuje z zaporom do
dveh let.
(2) Poskus je kazniv.
Goljuﬁja
217. člen
(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim
prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali
ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali
tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom
do treh let.
(2) Če je storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka
povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom
od enega do osmih let.
(3) Če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročena majhna premoženjska škoda in je šlo storilcu za to,
da pridobi majhno premoženjsko korist, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do enega leta.
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(4) Kdor z namenom, da bi drugega oškodoval spravi
koga z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta
v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(5) Pregon za dejanje iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena se začne na predlog.
Izsiljevanje
218. člen
(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, s silo ali resno grožnjo
koga prisili, da kaj stori ali opusti v škodo svojega ali tujega
premoženja ali kdor na takšen način izterja dolg, se kaznuje
z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje kdor z namenom, da bi sebi
ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist,
komu zagrozi, da bo o njem ali o njegovih bližnjih odkril kaj,
kar bi škodovalo njihovi časti ali dobremu imenu, in ga s tem
prisili, da v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali
opusti ali kdor na takšen način izterja dolg.
(3) Če dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena stori dvoje ali več oseb ali če je storjeno z uporabo orožja
ali nevarnega orodja ali na posebej surov in poniževalen način, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Oderuštvo
219. člen
Kdor sprejme ali si izgovori za uslugo, ki jo nekomu
stori, zase ali za koga drugega, očitno nesorazmerno premoženjsko korist s tem, da izrabi njegovo slabo premoženjsko stanje, hude stanovanjske razmere, stisko, nezadostno
izkušenost ali lahkomiselnost, se kaznuje z zaporom do treh
let in z denarno kaznijo.
Zloraba zaupanja
220. člen
(1) Kdor zastopa premoženjske koristi kakšne osebe ali
oskrbuje njeno premoženje, pa ne izpolni svoje dolžnosti ali
zlorabi dano mu pooblastilo z namenom, da bi pridobil sebi ali
komu drugemu kakšno premoženjsko korist ali da bi oškodoval tistega, čigar premoženjske koristi zastopa ali čigar premoženje oskrbuje, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka skrbnik ali
odvetnik, se kaznuje z zaporom do petih let.
Prikrivanje
221. člen
(1) Kdor stvar, za katero ve, da je bila pridobljena s kaznivim dejanjem, ali tisto, kar je bilo zanjo dobljeno s prodajo
ali zamenjavo, kupi, sprejme v zastavo, si kako drugače pridobi, prikrije ali razpeča, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa bi
moral in mogel vedeti, da je bila stvar pridobljena s kaznivim
dejanjem, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
(3) Če je vrednost stvari iz prvega ali drugega odstavka
tega člena večja, ali je stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena, ali naravna vrednota, se storilec kaznuje
za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do treh let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do dveh let.
(4) Če je bila prikrita stvar pridobljena s kaznivim dejanjem, za katero se storilec preganja na zasebno tožbo ali na
predlog, se storilec dejanj iz prvega in drugega odstavka tega
člena preganja na zasebno tožbo oziroma na predlog.
(5) Če je bilo dejanje iz prvega, drugega ali tretjega
odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi za izvr-
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ševanje takih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom
do petih let.
Nedovoljen izvoz in uvoz stvari, ki so posebnega kulturnega
ali zgodovinskega pomena ali naravne vrednote
222. člen
(1) Kdor brez dovoljenja pristojnega organa odnese
v tujino ali kdor iz nje v nasprotju z mednarodnim pravom
prinese stvar, ki je posebnega kulturnega ali zgodovinskega
pomena, naravna vrednota ali ogrožena rastlinska oziroma
živalska vrsta, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je stvar iz prejšnjega odstavka velikega ali izjemnega kulturnega, zgodovinskega ali naravovarstvenega
pomena, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
Poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega
kulturnega ali zgodovinskega pomena ali naravne vrednote
223. člen
(1) Kdor protipravno poškoduje ali uniči stvar, ki je posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena, naravno
vrednoto ali drugo zavarovano naravno bogastvo ali stvar, ki
je javna dobrina, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če je poškodovana ali uničena stvar kulturni ali zgodovinski spomenik ali naravna vrednota velikega ali izjemnega pomena za Republiko Slovenijo ali če je povzročena
škoda velika, se storilec kaznuje z zaporom do osmih let.
Poškodovanje tuje stvari
224. člen
(1) Kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi nerabno,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let.
(2) Če je povzročena škoda velika, se storilec kaznuje
z zaporom do petih let.
(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se
začne na predlog.
Neupravičen vstop v informacijski sistem
225. člen
(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.
(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.
(3) Poskus dejanja iz prejšnjega odstavka je kazniv.
(4) Če je z dejanjem iz drugega odstavka tega člena
povzročena velika škoda, se storilec kaznuje z zaporom od
treh mesecev do petih let.

Uradni list Republike Slovenije
Poškodovanje stanovanjskih in poslovnih stavb in prostorov
227. člen
(1) Najemnik, oseba, ki poleg najemnika uporablja stanovanje, lastnik, upravnik ali hišnik, ki s stanovanjske ali poslovne stavbe ali pa iz stanovanjskih ali poslovnih prostorov
protipravno odstrani zunanje ali notranje naprave, instalacije
ali njihove dele ali jih poškoduje in tako znatno zmanjša uporabnost stavbe ali prostorov, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do enega leta.
(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka postala
stavba ali stanovanjski ali poslovni prostor neuporaben, se
storilec kaznuje z zaporom do treh let.
Nezakonita vselitev
228. člen
(1) Kdor se neupravičeno vseli v tuje stanovanje ali v
druge tuje prostore, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Poskus je kazniv.
(3) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži
storilcu, da mora v določenem roku izprazniti stanovanje ali
prostore.
Oškodovanje tujih pravic
229. člen
(1) Kdor z namenom, da bi komu preprečil uveljavitev
stvarne pravice, odtuji, uniči, poškoduje ali vzame svojo
stvar, na kateri ima ta zastavno pravico ali pravico užitka,
in ga s tem oškoduje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor z namenom, da bi preprečil plačilo upnika, med prisilno izvršbo uniči, poškoduje,
odtuji ali skrije dele svojega premoženja in s tem upnika
oškoduje.
(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka
tega člena se začne na predlog.
Pregon, kadar je storilec v bližnjem razmerju
z oškodovancem
230. člen
Za kaznivo dejanje iz 211., 212., prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 215. člena, 216., 217., prvega odstavka 220. in iz 224. člena tega zakonika, ki so bila storjena
proti zakoncu, krvnemu sorodniku v ravni vrsti, bratu ali sestri
ali drugemu krvnemu sorodniku v stranski vrsti do vštetega
tretjega kolena, sorodniku po svaštvu do vštetega drugega
kolena, posvojitelju ali posvojencu, rejniku ali rejencu ali proti
drugim osebam, s katerimi živi storilec v skupnem gospodinjstvu, se pregon začne na zasebno tožbo.
Štiriindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER GOSPODARSTVO

Požig

Ustvarjanje monopolnega položaja

226. člen
(1) Kdor požge tujo hišo ali drugo stavbo, namenjeno
za bivanje, gospodarsko poslopje ali poslovno stavbo ali
stavbo, ki je v javni rabi, se kaznuje z zaporom od enega do
osmih let.
(2) Če so požgane stvari iz prejšnjega odstavka last
tistega, ki je požgal, ravnal pa je iz zlobnih ali drugih nizkotnih
nagibov, se kaznuje z zaporom do petih let.

231. člen
Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti protipravno sklene dogovor, s katerim se druga gospodarska družba
omejuje v svobodnem prometu blaga ali storitev, ali sklene
dogovor, s katerim se kako drugače ustvarja monopolen
položaj gospodarske družbe na trgu, pa zaradi tega nastane
velika premoženjska korist za to gospodarsko družbo ali velika premoženjska škoda za drugega, se kaznuje z zaporom
do treh let.

Uradni list Republike Slovenije
Lažni stečaj
232. člen
Kdor z namenom, da obveznosti ne bi bile plačane,
navidezno ali dejansko poslabša svoje premoženjsko stanje
ali premoženjsko stanje drugega dolžnika in s tem povzroči
stečaj tako da:
1) premoženje ali njegov del, ki sodi v stečajno maso,
navidezno proda, brezplačno odstopi, odtuji za izredno nizko
ceno ali uniči;
2) sklene lažno pogodbo o dolgu ali prizna neresnične
terjatve;
3) prikrije, uniči, predrugači ali tako vodi poslovne knjige
ali listine, da se iz njih ne more ugotoviti dejansko premoženjsko stanje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev
do petih let.
Povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjenjem
233. člen
Kdor ve, da sam ali kdo drug kot plačnik ni zmožen
plačila, pa nesmotrno troši sredstva ali jih odtujuje za izredno
nizko ceno, se čez mero zadolžuje, prevzema nesorazmerne
obveznosti, sklepa ali obnavlja pogodbe z osebami, za katere
ve, da niso zmožne plačila, opušča pravočasno uveljavitev
terjatev ali kako drugače očitno krši svoje dolžnosti pri upravljanju s premoženjem ali pri vodenju gospodarske dejavnosti,
zaradi česar pride do stečaja in velike premoženjske škode
za upnike, se kaznuje z zaporom do petih let.
Oškodovanje upnikov
234. člen
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti ve, da
je sam ali kdo drug kot dolžnik postal nezmožen plačila, pa
iz zadolženega premoženja izplača dolg ali kako drugače
namenoma spravi kakšnega upnika v ugodnejši položaj in
tako povzroči veliko premoženjsko škodo drugim upnikom,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor ve, da je sam ali kdo drug
kot dolžnik postal nezmožen plačila, pa z namenom, da bi
izigral in oškodoval upnike, prizna neresnično terjatev, sestavi lažno pogodbo ali s kakšnim drugim goljuﬁvim dejanjem
povzroči veliko premoženjsko škodo upnikom.
Poslovna goljuﬁja
234.a člen
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi ali izvajanju pogodbe ali posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem,
da obveznosti ne bodo ali ne bodo mogle biti izpolnjene,
zaradi delne ali celotne neizpolnitve obveznosti pa nastane
za stranko ali koga drugega premoženjska škoda, se kaznuje
z zaporom do petih let.
(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala
velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom
od enega do desetih let.
(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.
Organiziranje denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo
234.b člen
(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, organizira, sodeluje ali
pomaga pri organiziranju iger ali dejavnosti, pri katerih udeleženci vplačujejo določene denarne zneske udeležencem,
ki so se pred njimi vključili v igro ali dejavnost in pričakujejo
plačilo določenih denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi
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se za njimi vključili v takšno igro ali dejavnost, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da bi sebi
ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist,
organizira, sodeluje ali pomaga pri organiziranju iger na
srečo, za katere ni bilo izdano dovoljenje ali koncesija pristojnega organa.
(3) Če je zaradi dejanj iz prejšnjih odstavkov nastala
velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom
od enega do osmih let.
Preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti
235. člen
(1) Kdor za sebe ali za koga drugega pridobi posojilo,
investicijska sredstva, subvencijo ali kakšno drugo ugodnost
za opravljanje gospodarske dejavnosti, čeprav ne izpolnjuje
zahtevanih pogojev, s tem, da posojilodajalcu ali drugemu, ki
je pristojen za odobritev takšne ugodnosti, predloži neresnične ali nepopolne podatke o premoženjskem stanju, bilancah,
dobičku ali izgubi ali druge podatke, ki so pomembni za odobritev posojila ali ugodnosti oziroma te podatke zamolči, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
(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.
Preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji
236. člen
(1) Kdor pri trgovanju z delnicami, drugimi vrednostnimi
papirji ali opcijami lažno prikaže premoženjsko stanje, podatke o dobičku ali izgubi ali druge podatke, ki pomembno
vplivajo na njihovo vrednost, in s tem zapelje eno ali več
oseb, da jih kupijo ali prodajo, se kaznuje z denarno kaznijo
ali z zaporom do dveh let.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist, se storilec kaznuje z
zaporom od enega do osmih let.
Preslepitev kupcev
237. člen
(1) Kdor z namenom, da bi preslepil kupce, v večjem
obsegu razpečava izdelke z označbo, v kateri so podatki,
ki ne ustrezajo vsebini, vrsti, izvoru ali kakovosti blaga, ali
razpečava izdelke, ki niso toliko težki ali takšne kakovosti,
kot se pri njih navadno domneva, ali razpečava izdelke brez
označbe o vsebini, vrsti, izvoru, kakovosti ali trajanju izdelka, če je takšna označba predpisana, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do dveh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor sklepa pogodbe z lažnimi
navedbami o dobavnem roku ali načinu izpolnitve obveznosti
kot bistvenem sestavnem delu pogodbe.
(3) Kdor z namenom, da bi preslepil kupce ali uporabnike storitev lažno objavi, da je znižana cena blaga, ali da se
blago razprodaja, ali da se bodo cene zvišale, ali uporablja
kakšno drugo lažno reklamo, se kaznuje z denarno kaznijo.
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.
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(3) Predmeti iz prvega in drugega odstavka tega člena
ter orodja in naprave, ki se uporabljajo za njihovo izdelovanje, se vzamejo.
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.
Ponareditev ali uničenje poslovnih listin
240. člen
(1) Kdor v poslovne knjige, spise ali druge poslovne
listine, ki jih mora voditi po zakonu ali na podlagi drugih
predpisov, izdanih na podlagi zakona, in so pomembne za
poslovni promet z drugimi pravnimi ali ﬁzičnimi osebami ali
so namenjene za odločitve v zvezi z gospodarsko ali ﬁnančno dejavnostjo, vpiše lažne podatke ali ne vpiše kakšnega
pomembnega podatka, ali s svojim podpisom potrdi takšno
knjigo, listino ali spis z lažno vsebino ali omogoči sestavo
knjige, listine ali spisa z lažno vsebino, se kaznuje z zaporom
do dveh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor lažno poslovno knjigo, listino
ali spis uporabi kot resnično ali kdor uniči, skrije, precej poškoduje ali kako drugače napravi nerabne poslovne knjige,
listine ali spise iz prejšnjega odstavka.
(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega
člena je kazniv.
Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne tajnosti
241. člen
(1) Kdor v nasprotju s svojimi dolžnostmi glede varovanja poslovne tajnosti sporoči ali izroči komu podatke, ki so
poslovna tajnost ali mu kako drugače omogoči, da pride do
njih, ali zbira take podatke z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da jih neupravičeno uporabi, na protipraven način pride do podatkov, ki se
varujejo kot poslovna tajnost.
(3) Če so podatki iz prvega ali drugega odstavka tega
člena posebno pomembni, če kdo izroči take podatke zato,
da jih kdo odnese v tujino, ali je dejanje storjeno iz koristoljubnosti, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
(4) Če je dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega
člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(5) Za poslovno tajnost se štejejo listine in podatki, ki
so z zakonom, statutom, pravili ali drugim splošnim aktom
ali odredbo pristojnega organa ali druge upravičene osebe
razglašeni za industrijsko, bančno ali drugo poslovno tajnost
in so tako pomembni, da so z njihovo izdajo očitno nastale
ali bi lahko nastale hujše škodljive posledice.
Vdor v informacijski sistem
242. člen
(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.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika
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premoženjska škoda in je šlo storilcu za to, da sebi ali komu
drugemu pridobi tako premoženjsko korist ali drugemu povzroči tako premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do
petih let.
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
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.
Zloraba položaja ali pravic
244. člen
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil premoženjsko
korist ali povzročil premoženjsko škodo, izrabi svoj položaj
ali prestopi meje svojih pravic ali ne opravi svoje dolžnosti,
pa pri tem niso podani znaki kakšnega drugega kaznivega
dejanja, se kaznuje z zaporom do petih letih.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika
premoženjska škoda in je storilcu šlo za to, da sebi ali komu
drugemu pridobi tako premoženjsko korist ali drugemu povzroči tako premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od
enega do osmih let.
(3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena
storjeno z namenom, da storilec sebi ali komu drugemu pridobi nepremoženjsko korist, se storilec kaznuje z zaporom
do enega leta.
Poneverba
245. člen
(1) Kdor si protipravno prilasti denar, vrednostne papirje
ali kakšne druge premične stvari, ki so mu zaupane v zvezi
z njegovim delom pri opravljanju gospodarske dejavnosti, se
kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist in je šlo storilcu za to, da
si pridobi tako premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom
od enega do osmih let.
(3) Če je vrednost poneverjene stvari majhna in je šlo
storilcu za to, da si pridobi tako vrednost, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
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Neupravičena uporaba
246. člen
Kdor neupravičeno uporabi denar, vrednostne papirje
ali kakšne druge stvari, ki so mu zaupane v zvezi z njegovim
delom pri opravljanju gospodarske dejavnosti, se kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
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.
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.
Ponarejanje denarja
249. člen
(1) Kdor napravi kriv denar z namenom, da bi ga spravil
v obtok kot pravega, ali kdor predrugači pravi denar z namenom, da bi ga spravil v obtok, ali kdor tak ponarejen denar
spravi v obtok, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do
osmih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor si preskrbi ponarejen denar
z namenom, da bi ga spravil v obtok kot pravega.
(3) Če zaradi dejanja iz prvega ali drugega odstavka
tega člena nastanejo motnje v gospodarstvu države, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(4) Kdor da v obtok ponarejen denar, ki ga je prejel kot
pravega, ali kdor ve, da je bil denar ponarejen ali da je bil tak
denar spravljen v obtok, pa tega ne naznani, se kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
(5) Ponarejeni denar se vzame.

Št.

95 / 27. 8. 2004 /

Stran

11471

Ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali
vrednostnih papirjev
250. člen
(1) Kdor napravi kolke ali poštne znamke ali druge
krive vrednotnice, ali kdor predrugači kakšno tako pravo
vrednotnico z namenom, da bi jo uporabil kot pravo ali jo dal
v uporabo komu drugemu, ali kdor ponarejene vrednotnice
uporabi kot prave ali si jih s tem namenom pridobi, se kaznuje
z zaporom do treh let.
(2) Če so vrednotnice iz prejšnjega odstavka velike
vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev
do petih let.
(3) Kdor napravi krive vrednostne papirje, ali kdor predrugači kakšen tak pravi vrednostni papir z namenom, da bi
ga uporabil kot pravega ali ga dal v uporabo komu drugemu,
ali kdor take ponarejene vrednostne papirje uporabi kot prave ali jih s tem namenom pridobi, se kaznuje z zaporom od
enega do osmih let.
(4) Če zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastanejo
motnje v gospodarstvu države, se storilec kaznuje z zaporom
od enega do desetih let.
(5) Kdor odstrani žig, s katerim se vrednotnice iz prvega
odstavka tega člena uničujejo, ali kdor si kako drugače prizadeva napraviti te vrednotnice, kakor da ne bi bile uporabljene,
ali kdor že uporabljene take vrednotnice znova uporabi ali
proda, kakor da bi bile veljavne, se kaznuje z denarno kaznijo
ali z zaporom do enega leta.
(6) Ponarejene vrednotnice in ponarejeni vrednostni
papirji se vzamejo.
Izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov
za ponarejanje
251. člen
(1) Kdor izdela, si pridobi, proda ali da v uporabo pripomočke za ponarejanje denarja, vrednotnic ali vrednostnih
papirjev, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Pripomočki za ponarejanje se vzamejo.
Pranje denarja
252. člen
(1) Kdor denar ali premoženje, za katerega ve, da je bilo
pridobljeno s kaznivim dejanjem, sprejme, zamenja, hrani, z
njim razpolaga, ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na
drug način, določen z zakonom, s pranjem prikrije ali poskusi
prikriti njegov izvor, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega
odstavka, pa je hkrati storilec ali udeleženec pri kaznivem
dejanju, s katerim je bil pridobljen denar ali premoženje iz
prejšnjega odstavka.
(3) Če je denar ali premoženje iz prvega ali drugega
odstavka tega člena velike vrednosti, se storilec kaznuje z
zaporom do osmih let in z denarno kaznijo.
(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.
(5) Kdor bi moral in mogel vedeti, da je bil denar ali premoženje pridobljeno s kaznivim dejanjem, pa stori dejanje
iz prvega ali tretjega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(6) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov se vzameta.
Izdaja nekritega čeka in zloraba bančne ali kreditne kartice
253. člen
(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, izda ali da v promet
ček, za katerega ve, da ni krit in tako pridobi premoženjsko
korist, se kaznuje z zaporom do petih let.
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(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom iz prejšnjega
odstavka uporabi bančno kartico na bančnem avtomatu za
dvig gotovine, čeprav ve, da nima kritja na tekočem računu,
ali uporabi kreditno kartico, čeprav ve, da ob plačilu ne bo
imel kritja, in si tako pridobi premoženjsko korist.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka
tega člena pridobljena velika premoženjska korist, se storilec
kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
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.
Tihotapstvo
255. člen
(1) Kdor se ukvarja s prenašanjem blaga čez carinsko
črto in se pri tem izogiba ukrepom carinskega nadzorstva, ali
kdor prenese, izogibajoč se ukrepom carinskega nadzorstva,
čez carinsko črto blago velike premoženjske vrednosti, ali ga
prenese v skupini, oborožen, ali z uporabo sile ali grožnje, se
kaznuje z zaporom do petih let in z denarno kaznijo.
(2) Blago, ki je predmet dejanja iz prvega odstavka tega
člena, se vzame.
Petindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER PRAVNI PROMET
Ponarejanje listin
256. člen
(1) Kdor napravi krivo listino ali predrugači pravo listino
z namenom, da bi se taka listina uporabila kot prava, ali kdor
krivo ali predrugačeno listino uporabi kot pravo, se kaznuje
z zaporom do dveh let.
(2) Poskus je kazniv.
(3) Kdor napravi krivo javno listino, oporoko, javno ali
uradno knjigo ali kakšno drugo knjigo, ki se mora voditi na
podlagi zakona, predrugači tako pravo listino ali kdor tako
krivo ali predrugačeno listino spravi v obtok ali hrani z namenom uporabe ali jo uporabi kot pravo, se kaznuje z zaporom
do treh let.
Posebni primeri ponarejanja listin
257. člen
Za ponarejanje listin se kaznuje po določbah prejšnjega
člena:
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1) kdor kakšen papir, golico ali kakšno drugo listino, ki
jo je kdo podpisal, neupravičeno izpolni s kakšno izjavo, ki
ima pomen za pravna razmerja;
2) kdor koga preslepi o vsebini kakšne listine in jo ta
podpiše, misleč, da se podpisuje pod kakšno drugo listino
ali pod kakšno drugo vsebino;
3) kdor izda listino v imenu kakšne osebe brez njenega
pooblastila ali v imenu osebe, ki je ni;
4) kdor kot izdajatelj listine doda k svojemu podpisu
kakšen položaj ali naziv, čeprav nima takega položaja ali naziva, pa to bistveno vpliva na dokazilno moč listine;
5) kdor napravi listino tako, da neupravičeno uporabi
pravi pečat ali znamenje.
Overitev lažne vsebine
258. člen
(1) Kdor spravi pristojni organ v zmoto in s tem doseže,
da ta v javni listini, zapisniku, knjigi ali poslovni listini potrdi
karkoli lažnega, kar naj bi bilo dokaz v pravnem prometu, se
kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor uporabi javno listino,
zapisnik, knjigo ali poslovno listino iz prejšnjega odstavka,
čeprav ve, da je lažna.
Izdaja in uporaba lažnega zdravniškega ali veterinarskega
spričevala
259. člen
(1) Zdravnik ali veterinar, ki vedoma izda lažno zdravniško oziroma veterinarsko spričevalo, se kaznuje z zaporom
do enega leta.
(2) Kdor vedoma uporabi lažno spričevalo iz prejšnjega
odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih
mesecev.
Ponarejanje znamenj za zaznamovanje blaga, mer in uteži
260. člen
(1) Kdor z namenom, da bi jih uporabil kot prave, napravi kriva znamenja za zaznamovanje domačega ali tujega
blaga, kakor so pečati, žigi, znamke ali druge predpisane
označbe, s katerimi se zaznamuje zlato, srebro, živina, les ali
kakšno drugo blago, ali prava taka znamenja predrugači ali
odstrani, ali kdor uporabi ponarejena znamenja kot prava, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor ponaredi mere ali uteži, ali
kdor jih uporabi pri merjenju kot prave.
(3) Kdor neupravičeno izdela, si pridobi, proda ali da v
uporabo pripomočke za izdelovanje znamenj za zaznamovanje ali označevanje blaga, kakor tudi krivih mer in uteži, se
kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Ponarejena znamenja, mere in uteži, kakor tudi pripomočki za njihovo ponarejanje se vzamejo.
Šestindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER URADNO DOLŽNOST
IN JAVNA POOBLASTILA
Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic
261. člen
(1) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu
drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi
komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se
kaznuje z zaporom do enega leta.
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(2) Če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, se kaznuje
z zaporom do treh let.
(3) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu
drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, izrabi
svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic, ali ne
opravi uradne dolžnosti, pa pri tem niso podani znaki drugega kaznivega dejanja, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(4) Če je storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobil veliko protipravno premoženjsko korist in mu je šlo za
to, da si pridobi tako korist, se kaznuje z zaporom od enega
do osmih let.
Nevestno delo v službi
262. člen
Uradna oseba, ki vedoma krši zakone ali druge predpise, opušča dolžno nadzorstvo, ali kako drugače očitno
nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in
mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska
škoda, pa zares nastane kršitev oziroma večja škoda, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
Poneverba v službi
263. člen
(1) Uradna oseba, ki si protipravno prilasti denar, vrednostne papirje ali kakšne druge premične stvari, ki so ji zaupane v zvezi z njenim delom v službi, se kaznuje z zaporom
do petih let.
(2) Če je storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka
pridobil veliko premoženjsko korist in mu je šlo za to, da si
pridobi takšno premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom
od enega do osmih let.
(3) Če je vrednost poneverjene stvari majhna in je šlo
storilcu za to, da si pridobi tako vrednost, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
Neupravičena uporaba v službi
264. člen
Uradna oseba, ki neupravičeno uporabi denar, vrednostne papirje ali kakšne druge stvari, ki so ji zaupane v službi, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
Ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige ali spisa
265. člen
(1) Uradna oseba, ki v uradno listino, knjigo, ali spis
vpiše lažne podatke, ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka, ali s svojim podpisom oziroma pečatom potrdi uradno
listino, knjigo ali spis z lažno vsebino, ali s svojim podpisom
oziroma uradnim pečatom omogoči sestavo uradne listine,
knjige ali spisa z lažno vsebino, se kaznuje z zaporom do
treh let.
(2) Enako se kaznuje tudi uradna oseba, ki uradno
listino, knjigo ali spis z lažno vsebino uporabi v službi kot
resnične ali ki uradno listino, knjigo ali spis uniči, skrije, jih
precej poškoduje ali kako drugače napravi nerabne.
Izdaja uradne tajnosti
266. člen
(1) Uradna oseba ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja uradne tajnosti sporoči ali izroči
komu podatke, ki so uradna tajnost, ali mu kako drugače
omogoči, da pride do njih, ali zbira take podatke z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi, se kaznuje z zaporom
do treh let.
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(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da jih neupravičeno uporabi, na protipraven način pride do podatkov, ki se
varujejo kot uradna tajnost, kakor tudi kdor take podatke brez
dovoljenja javno objavi.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno
iz koristoljubnosti ali z namenom objave ali uporabe podatkov
v tujini, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
(4) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno
iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega
leta.
(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
se ne kaznuje, kdor uradno tajnost, katere vsebina je v nasprotju z ustavnim redom Republike Slovenije, posreduje za
objavo ali objavi z namenom, da javnosti razkrije nepravilnosti pri organiziranju, delovanju in vodenju službe, če objava
za državo nima škodljivih posledic.
(6) Za uradno tajnost se štejejo podatki, ki so z zakonom, z drugim predpisom, splošnim aktom ali s sklepom
pristojnega organa, ki so izdani na podlagi zakona, razglašeni za uradno tajnost in so tako pomembni, da so z njihovo
izdajo nastale ali bi lahko nastale hujše škodljive posledice
za službo.
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.
(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se
vzamejo.
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.«.
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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.
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.
(4) Dana nagrada, darilo ali kakšna druga korist se
vzamejo, v primeru iz prejšnjega odstavka pa se smejo vrniti
tistemu, ki jih je dal.
Kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega
položaja ali uradnih pravic
270. člen
Uradna oseba, ki pri opravljanju službe z zlorabo svojega uradnega položaja ali uradnih pravic s kom grdo ravna, ga
žali, ga lahko telesno poškoduje ali sploh ravna z njim tako,
da prizadene njegovo človeško dostojanstvo, se kaznuje z
zaporom do treh let.
Izsiljevanje izjave
271. člen
(1) Uradna oseba, ki pri opravljanju službe ali javnih
pooblastil uporabi silo, grožnjo ali kakšno drugo nedovoljeno
sredstvo ali nedovoljen način, z namenom, da bi od obdolženca, priče, izvedenca ali koga drugega izsilila izpovedbo ali
kakšno drugo izjavo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev
do petih let.
(2) Če je bilo dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s
hudim nasiljem, ali če storilec z izsiljevanjem izpovedbe povzroči hude posledice za obdolženca v kazenskem postopku,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Protipravna prilastitev stvari ob preiskavi ali izvršbi
272. člen
(1) Uradna oseba, ki ob preiskavi stanovanja, prostorov
ali oseb ali ob izvršbi v sodnem ali upravnem postopku vzame stvar z namenom, da si jo protipravno prilasti, se kaznuje
z zaporom od šestih mesecev do petih let.
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(2) Če gre za stvar velike vrednosti in je šlo storilcu za
to, da si prilasti stvar take vrednosti, se kaznuje z zaporom
od enega do osmih let.
Sedemindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOJAŠKO DOLŽNOST
Neizpolnitev ukaza in odrekanje poslušnosti
273. člen
(1) Vojaška oseba, ki ne izpolni ukaza nadrejenega
v zvezi s službo ali mu odreče poslušnost, pa zaradi tega
nastane nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike
vrednosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Vojaška oseba, ki se upira stražarju, straži, patroli,
dežurnemu ali drugi vojaški osebi, ko ta pri opravljanju svoje
vojaške dolžnosti skrbi za varnost in red v vojaški enoti, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
Upiranje nadrejenemu
274. člen
(1) Vojaška oseba, ki se skupaj z drugimi vojaškimi
osebami upre ukazu nadrejenega v zvezi s službo ali ga
noče izpolniti, ali mu odreče, da bi storila svojo dolžnost, se
kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Vojaška oseba, ki pri storitvi dejanja iz prejšnjega
odstavka uporabi orožje, se kaznuje z zaporom od enega
do desetih let.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje tisti, ki je
organiziral dejanje iz prvega odstavka tega člena, kakor tudi
vojaški starešina, ki je sodeloval pri takem dejanju.
Odklonitev sprejema ali uporabe orožja
275. člen
Vojaška oseba, ki v nasprotju s predpisi in brez upravičenega razloga noče sprejeti orožja, ali ga noče uporabiti
po ukazu ali po pravilih službe, se kaznuje z zaporom do
enega leta.
Lažni raporti in lažna poročila
276. člen
Vojaška oseba, ki pri opravljanju službe poda lažen
raport ali lažno poročilo, ali v raportu ali v poročilu zamolči
kakšno dejstvo, ki ga ne bi smela zamolčati, in s tem spravi
v nevarnost življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
Samovoljna odstranitev in beg iz obrambnih sil
277. člen
(1) Vojaška oseba, ki samovoljno zapusti svojo enoto ali
službo med izvrševanjem pomembne naloge ali med večjo
bojno pripravljenostjo enote, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje vojaška oseba, ki ve za okoliščine iz prvega odstavka tega člena, pa se samovoljno ne
vrne z dovoljenega izostanka iz enote ali službe, in vojaška
oseba, ki samovoljno zapusti svojo enoto ali službo za več
kot deset dni.
(3) Vojaška oseba, ki se skriva, da bi se izognila službi
v oboroženih silah, se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje vojaška
oseba, ki odide iz države in ostane v tujini, da bi se izognila
službi v oboroženih silah.
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Grdo ravnanje s podrejenim
278. člen
(1) Vojaški starešina, ki v službi ali v zvezi s službo grdo
ravna s podrejenim, ali ravna z njim tako, da žali njegovo
človeško dostojanstvo, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če vojaški starešina stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti več osebam, se kaznuje z zaporom do petih
let.
Kršitev predpisov o straženju
279. člen
(1) Vojaška oseba, ki ravna proti predpisom o straženju,
patrolni, dežurni ali drugi službi za vzdrževanje varnosti in
reda v vojaški enoti, poveljstvu ali zavodu, ali za vojaško
zaščito objektov ali območij in s tem povzroči nevarnost za
življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom
od enega do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z
zaporom do treh let.
(4) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje
za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od
enega do osmih let.
Opustitev ukrepov za varnost ljudi in premoženja v vojaški
enoti
280. člen
(1) Vojaški starešina, ki ne stori predpisanih ali ukazanih
ukrepov za varnost življenja in zdravja zaupanih mu ljudi,
za zavarovanje in dobro vzdrževanje objektov, predmetov in
sredstev za bojno pripravljenost, za nujno oskrbo zaupane mu
enote s hrano, opremo ali materialom, ali ne ukrene, kar je
dolžan ukreniti, da so zavarovalna dela pravočasno in v redu
opravljena in spravi s tem v nevarnost življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom
od enega do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z
zaporom do treh let.
(4) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje
za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od
enega do osmih let.
Opustitev zavarovanja pri vojaških vajah
281. člen
(1) Vojaška oseba, ki pri vaji, pouku ali poskusih ne stori
predpisanih ali ukazanih varnostnih ali previdnostnih ukrepov
in spravi s tem v nevarnost življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom
od enega do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z
zaporom do treh let.

Št.

95 / 27. 8. 2004 /

Stran

11475

(4) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje
za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od
enega do osmih let.
Izdaja vojaške tajnosti
282. člen
(1) Vojaška oseba ali druga oseba, ki v nasprotju s
svojimi dolžnostmi varovanja vojaške tajnosti komu drugemu
sporoči ali izroči podatke, ki so vojaška tajnost, ali mu kako
drugače omogoči, da pride do njih, ali zbira take podatke z
namenom, da jih izroči nepoklicani osebi, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor na protipraven način pridobi
podatke, za katere ve, da se varujejo kot vojaška tajnost, ali
kdor take podatke brez dovoljenja javno objavi.
(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena storjeno glede posebno zaupnih podatkov ali iz koristoljubnosti ali z namenom objave ali uporabe podatkov v tujini,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(4) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno
iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
se ne kaznuje, kdor vojaško tajnost, katere vsebina je v nasprotju z ustavnim redom Republike Slovenije, posreduje za
objavo ali objavi z namenom, da javnosti razkrije nepravilnosti pri organiziranju, delovanju in vodenju obrambnih sil
in njihovih priprav za obrambo države, če objava za državo
nima škodljivih posledic.
(6) Za vojaško tajnost se štejejo podatki ali dokumenti,
ki so z zakonom, drugim predpisom ali s sklepom pristojnega
organa, izdanim na podlagi zakona, razglašeni za vojaško
tajnost in katerih izdaja je imela ali bi lahko imela hujše
škodljive posledice za oborožene sile in njihove priprave za
obrambo države.
Odgovornost za kaznivo dejanje, storjeno na ukaz
nadrejenega
283. člen
Podrejeni se ne kaznuje, če stori kaznivo dejanje na
ukaz ali povelje nadrejenega in se ta ukaz ali povelje tiče
vojaške dolžnosti, razen če gre za vojno hudodelstvo ali
kakšno drugo hudo kaznivo dejanje, ali če je vedel, da pomeni izvršitev ukaza ali povelja kaznivo dejanje.
Milejše kaznovanje zaradi izzvanosti
284. člen
Če je bil storilec kaznivega dejanja iz 273. člena, prvega odstavka 274. člena ali prvega odstavka 277. člena
tega zakonika izzvan z nezakonitim ali surovim ravnanjem
vojaške osebe, se sme kaznovati mileje ali se mu sme odpustiti kazen.
Osemindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER PRAVOSODJE
Opustitev ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje
285. člen
(1) Kdor ve, da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero
je z zakonom predpisana kazen nad tri leta zapora, pa ga
v času, ko se je dalo še preprečiti, ne naznani in je bilo
dejanje poskušeno ali dokončano, se kaznuje z zaporom
do enega leta.
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(2) Če je šlo pri dejanju iz prejšnjega odstavka za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen tridesetih let zapora, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Tisti, ki ne naznani, da se pripravlja kaznivo dejanje
iz prvega odstavka tega člena, se ne kaznuje, če mu je storilec zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti,
krvni sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec. Če se katero od oseb, navedenih v tem odstavku,
ne kaznuje za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega
člena, se za opustitev ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec
ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti.

(2) Enako se kaznuje, kdor podtakne sledove kaznivega
dejanja ali kako drugače povzroči, da se uvede kazenski
postopek za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja
po uradni dolžnosti, zoper nekoga, za katerega ve, da ga ni
storil.
(3) Kdor se sam naznani, da je storil kaznivo dejanje,
ki se preganja po uradni dolžnosti, čeprav ga ni storil, se
kaznuje z denarno kaznijo.
(4) Enako se kaznuje tudi, kdor naznani, da je bilo
storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
čeprav ve, da tako dejanje ni bilo storjeno.

Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca

Kriva izpovedba

286. člen
(1) Kdor ve za storilca kaznivega dejanja, za katero je
z zakonom predpisana kazen tridesetih let zapora, ali kdor
samo ve, da je bilo tako dejanje storjeno, pa tega ne naznani,
čeprav je od take ovadbe odvisno, da se storilec ali dejanje
pravočasno odkrijeta, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Uradna oseba, ki vedoma opusti ovadbo kaznivega
dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če je
zanj z zakonom predpisana kazen hujša od treh let zapora,
storilec pa se preganja po uradni dolžnosti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Tisti, ki opusti ovadbo, se ne kaznuje, če mu je
storilec zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj
ali posvojenec ali če je on storilcu zagovornik, zdravnik ali
spovednik. Če se katera od oseb, navedenih v tem odstavku,
razen zagovornika, zdravnika ali spovednika, ne kaznuje
za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se za
opustitev ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec niti oseba, s
katero živi v zunajzakonski skupnosti.

289. člen
(1) Priča, izvedenec, cenilec, prevajalec ali tolmač, ki
pred sodiščem, v postopku o prekršku, v postopku parlamentarne preiskave, v postopku za ugotavljanje kršitev delovnih
obveznosti ali drugih kršitev delovne discipline, v drugem
disciplinskem ali upravnem postopku po krivem izpove, izvedenec ali cenilec, ki da krivo pisno mnenje ali prevajalec, ki
da lažni pisni prevod, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Enako se kaznuje stranka, ki je pri dokazovanju z
zaslišanjem strank v pravdnem, nepravdnem, izvršilnem ali
upravnem postopku po krivem izpovedala, in je sodišče ali
drug pristojni organ na to izpovedbo oprlo svojo odločbo v
tem postopku.
(3) Za krivo izpovedbo v kazenskem postopku, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka posebno
hude posledice za obdolženca, se storilec kaznuje z zaporom
od šestih mesecev do petih let.
(5) Če storilec prostovoljno prekliče svojo krivo izpovedbo, preden se izda dokončna odločba, se kaznuje z denarno
kaznijo, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.

Pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja
287. člen
(1) Kdor skriva storilca kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali mu s skrivanjem orodja, sledov
ali kako drugače pomaga, da ga ne odkrijejo, ali kdor skriva
obsojenca ali stori kaj drugega z namenom, da se ne bi izvršila kazen ali izrečeni varnostni ukrep, ali da se ne bi uporabil
vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod ali prevzgojni dom, se
kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če gre za pomoč po prejšnjem odstavku storilcu
kaznivega dejanja, za katero je predpisana kazen zapora tridesetih let, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Kazen za dejanje iz prvega odstavka tega člena ne
sme biti ne po vrsti ne po višini hujša od kazni, ki je predpisana za kaznivo dejanje osebe, kateri je storilec pomagal.
(4) Za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
se ne kaznuje tisti, ki mu je storilec zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, ali krvni sorodnik v ravni
vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec. Če se katera
od oseb, navedenih v tem odstavku, ne kaznuje za kaznivo
dejanje iz prvega ali drugega odstavka, se za pomoč storilcu
pri storitvi kaznivega dejanja iz prvega ali drugega odstavka
tega člena ne kaznuje niti njegov zakonec ali oseba, s katero
živi v zunajzakonski skupnosti.
(5) Če se pregon storilca kaznivega dejanja začne na
predlog, se tudi storilec kaznivega dejanja iz prvega odstavka
tega člena preganja na predlog.
Kriva ovadba
288. člen
(1) Kdor koga naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti, pa ve, da ga ni storil, se
kaznuje z zaporom do dveh let.

Preprečitev dokazovanja
290. člen
(1) Kdor z namenom, da bi preprečil ali otežil dokazovanje, skrije, uniči ali poškoduje tujo listino ali jo napravi
delno ali popolnoma nerabno, se kaznuje z zaporom do
enega leta.
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor z namenom iz prejšnjega odstavka odstrani, uniči, pokvari, premakne ali prestavi
mejnik, zemljemersko znamenje ali sploh kakšno znamenje
o lastninski pravici na nepremičnini ali o pravici do uporabe
vode, ali kdor z enakim namenom tako znamenje krivo postavi.
(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.
Kršitev tajnosti postopka
291. člen
(1) Kdor neupravičeno izda, kar je zvedel v postopku
pred glavno obravnavo, ali na obravnavi pred sodiščem,
na ustni obravnavi v upravnem postopku ali v postopku o
prekršku, ali v postopku parlamentarne preiskave, za kar je
z zakonom določeno, da se ne sme objaviti, ali pa je bilo z
odločbo pristojnega organa ali sodišča odločeno, da ostane
tajno, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor brez dovoljenja sodišča
objavi potek postopka proti mladoletniku, ali objavi mladoletnikovo ime ali druge podatke, iz katerih je mogoče sklepati,
za katerega mladoletnika gre.
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Preprečitev vrnitve na delo

Dogovor za kaznivo dejanje

292. člen
Kdor vedoma ne ravna po pravnomočni sodni odločbi, s
katero je bilo odločeno o vrnitvi delavca na delo, se kaznuje
z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

298. člen
Kdor se s kom dogovori, da bosta storila kaznivo dejanje, za katero se sme izreči kazen petih let zapora ali hujša
kazen, se kaznuje z zaporom do enega leta.

Kršitev prepovedi opravljanja poklica

Nasilništvo

293. člen
Kdor omogoči drugemu opravljanje poklica, dejavnosti
ali dolžnosti, čeprav ve, da mu je bil s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ali varstveni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, ali da je takšna prepoved nastala kot
pravna posledica obsodbe, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do enega leta.

299. člen
(1) Kdor drugega hudo žali, z njim grdo ravna, mu dela
nasilje ali ogroža njegovo varnost in s tem v javnosti ali v
družini povzroči ogroženost, zgražanje ali prestrašenost, se
kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če dejanje iz prejšnjega odstavka stori dvoje ali več
oseb ali če je prišlo do hudega ponižanja več oseb ali če
storilec drugega lahko telesno poškoduje, se storilec kaznuje
z zaporom do treh let.

Beg osebe, ki ji je vzeta prostost
294. člen
Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno napadel
življenje ali telo, pobegne iz zavoda za prestajanje kazni ali
pripora, se kaznuje z zaporom do treh let.

Zbujanje sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ki temelji na
kršitvi načela enakosti

295. člen
(1) Kdor sodeluje v skupini oseb, ki jim je vzeta prostost
in so se zbrale z namenom, da bi se s silo osvobodile ali da
bi združeno napadle osebe, katerih nadzorstvu so zaupane,
ali da bi jih s silo ali z grožnjo, da bodo neposredno uporabile silo, prisilile, da kaj storijo ali opustijo, kar je proti njihovi
dolžnosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki je uporabil
silo ali grožnjo, se kaznuje z zaporom do treh let.

300. člen
(1) Kdor izziva ali razpihuje narodnostno, rasno ali versko sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo, ali daje kakršnokoli pomoč pri
rasistični dejavnosti, ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava
ali zagovarja genocid, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, s sramotitvijo
narodnostnih, etničnih ali verskih simbolov, s poškodovanjem
tujih stvari, z oskrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj
ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Material in predmeti, ki nosijo sporočila iz prvega odstavka tega člena, kot tudi pripomočki, namenjeni za njihovo
izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali
njihova uporaba ustrezno onemogoči.

Omogočanje bega osebi, ki ji je vzeta prostost

Sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje

296. člen
(1) Kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo ali kako drugače
omogoči beg komu, ki prestaja kazen v zavodu za prestajanje kazni ali komu, ki je priprt, ali ki prestaja varnostni ukrep
obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, ali mladoletniku, ki je v prevzgojnem domu, se
kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno v organizirani skupini, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

301. člen
(1) Kdor sodeluje v skupini, ki s skupnim delovanjem
stori kakšno nasilje proti ljudem, uniči ali poškoduje premoženje večje vrednosti ali poskusi storiti takšno kaznivo dejanje,
se kaznuje za samo sodelovanje z zaporom do dveh let.
(2) Če je bil pri delovanju skupine iz prejšnjega odstavka
kdo ubit ali hudo telesno poškodovan, se udeleženec skupine
za samo sodelovanje kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Vodja skupine, ki je storila dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom od šestih
mesecev do petih let.

Devetindvajseto poglavje

Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi

Upor oseb, ki jim je vzeta prostost

KAZNIVA DEJANJA ZOPER JAVNI RED IN MIR
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.

302. člen
(1) Kdor s silo ali z grožnjo, da bo neposredno uporabil
silo, prepreči uradni osebi uradno dejanje, ki ga je nameravala opraviti v okviru svojih pravic, ali jo na enak način prisili, da
opravi uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Poskus je kazniv.
(3) Če storilec ob storitvi dejanja iz prvega odstavka
tega člena razžali uradno osebo, grdo ravna z njo ali ji prizadene lahko telesno poškodbo, ali pa ji grozi z uporabo orožja,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Kdor stori dejanje iz prvega ali tretjega odstavka
tega člena proti uradni osebi, ko ta opravlja naloge javne
ali državne varnosti, zasleduje storilca kaznivega dejanja
ali pazi na koga, ki mu je vzeta prostost ali opravlja dejanja
kazenskega pregona, vodi preiskavo ali sodi v kazenskem
postopku zoper hudodelsko združbo ali zaradi drugih kaznivih dejanj, za katera se sme izreči kazen, hujša od treh let
zapora, se kaznuje z zaporom do petih let.
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(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.
(6) Če je storilec dejanja iz prvega do petega odstavka
tega člena izzvan z nezakonitim ali surovim ravnanjem uradne osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
šestih mesecev, sme pa se mu kazen odpustiti.
Napad na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti
303. člen
(1) Kdor napade ali resno zagrozi, da bo napadel uradno osebo ali drugo osebo, za katero ve, da pomaga uradni
osebi, ko ta opravlja naloge javne ali državne varnosti ali
čuva javni red, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če storilec ob storitvi dejanja iz prejšnjega odstavka
uradni osebi ali drugi osebi, za katero ve, da ji pomaga, grozi
z orožjem, ali z njo grdo ravna, ali jo lahko telesno poškoduje,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka, se kaznuje, kdor
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena proti dvema ali
več osebam.
Sodelovanje v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno
dejanje
304. člen
(1) Kdor sodeluje v skupini, ki s skupnim delovanjem
prepreči ali poskusi preprečiti uradni osebi uradno dejanje ali
jo na enak način prisili, da opravi uradno dejanje, se kaznuje
za samo sodelovanje z zaporom do enega leta.
(2) Vodja skupine, ki je storila dejanje iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom do treh let.
Hujskanje k upiranju
305. člen
(1) Kdor druge hujska k nasilnemu upiranju zakonitim odločbam ali ukrepom državnih organov ali proti uradni
osebi, ki opravlja uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do
enega leta.
(2) Če zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka odločba
ali ukrep državnega organa ni bil izvršen, ali je bila izvedba
znatno otežena, ali je to dejanje storil vodja skupine, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
Odstranitev ali poškodovanje uradnega pečata ali
znamenja
306. člen
Kdor odstrani ali poškoduje uradni pečat ali znamenje,
ki ga je upravičena uradna oseba uporabila za to, da zavaruje
predmete ali prostore, ali kdor brez odstranitve ali poškodbe
pečata ali znamenja vstopi v tak prostor, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
Odvzem ali uničenje uradnega pečata ali uradnih spisov
307. člen
(1) Kdor protipravno vzame, skrije, uniči ali poškoduje
ali kako drugače napravi neraben uradni pečat, uradno knjigo, spis ali listino, ki pripada državnemu organu, gospodarski
družbi, drugi pravni osebi ali posamezniku, ki izvršuje javna
pooblastila, ali je pri njih, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Poskus je kazniv.
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Lažno izdajanje za uradno ali vojaško osebo
308. člen
(1) Kdor se z namenom, da bi sebi ali drugemu pridobil
kakšno korist ali da bi komu prizadejal škodo, lažno izdaja
za uradno ali vojaško osebo ali neupravičeno nosi znamenje
uradne ali vojaške osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor opravi kakšno dejanje, ki ga
je upravičena opraviti samo uradna ali vojaška oseba.
Izdelovanje in pridobivanje orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje
309. člen
(1) Kdor orožje, razstrelilne snovi ali pripomočke, s
katerimi se lahko napravijo, ali strupe, za katere ve, da so
namenjeni za kaznivo dejanje, izdela ali si jih pridobi ali jih
hrani ali komu omogoči, da pride do njih, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor napravi ali komu odstopi ponarejen ključ, odpirač ali kakšen drug pripomoček za vlom, čeprav ve, da
je namenjen za kaznivo dejanje, se kaznuje z zaporom do
enega leta.
(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.
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov
310. člen
(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.
(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za orožje,
strelivo ali razstrelilne snovi ali kakšno drugo bojno sredstvo
v veliki količini ali vrednosti ali ki pomeni nevarnost ali če je
dejanje storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.
(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.
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.
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(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.
Zloraba znamenj za pomoč in za nevarnost
312. člen
Kdor zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč in s tem povzroči,
da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale
brez potrebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
šestih mesecev.
Samovoljnost
313. člen
(1) Kdor si samovoljno vzame svojo pravico, ali pravico,
za katero misli, da mu gre, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do šestih mesecev.
(2) Kdor si samovoljno vzame svojo pravico ali pravico
za katero misli, da mu gre, z uporabo sile ali resne grožnje
z napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom do
dveh let.
(3) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega
odstavka za drugega.
(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena
se začne na zasebno tožbo, za dejanji iz drugega in tretjega
odstavka pa na predlog.
Oviranje verskih obredov
314. člen
Kdor ovira ali prepreči verski obred, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
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Trideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPLOŠNO VARNOST LJUDI
IN PREMOŽENJA
Povzročitev splošne nevarnosti
317. člen
(1) Kdor s požarom, povodnijo, eksplozijo, strupom ali
strupenim plinom, z ionizirajočim sevanjem, z motorno silo,
električno ali kakšno drugo energijo ali s kakšnim drugim
splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom ali z opustitvijo
dejanja, ki bi ga bil dolžan storiti za zagotovitev splošne
varnosti ljudi in premoženja, povzroči nevarnost za življenje
ljudi ali za premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb
ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz
drugega odstavka pa z zaporom do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje
za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od
enega do osmih let.
Povzročitev nevarnosti pri gradbeni dejavnosti
318. člen
(1) Oseba, ki je odgovorna za načrtovanje ali nadzor
načrtov za pripravo ali vodenje zidave ali gradbenih del, pa
pri tem ravna v nasprotju s predpisi ali splošno priznanimi
tehničnimi pravili in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi
ali za premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom
do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz
malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb
ali veliko premoženjsko škodo, se storilec za dejanje iz prvega odstavka kaznuje z zaporom od enega do petih let, za
dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec za
dejanje iz prvega odstavka kaznuje z zaporom od enega do
dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom
do osmih let.

Skrunitev groba

Povzročitev nevarnosti z jedrskimi snovmi

315. člen
(1) Kdor neupravičeno prekoplje ali razdere grob ali
kakšen drug kraj, na katerem so pokopani umrli, ali ga sicer
hudo oskruni, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če dejanje iz prejšnjega odstavka stori dvoje ali več
oseb, ali če je bilo oskrunjeno dvoje ali več grobov se kaznuje
z zaporom do treh let.

319. člen
(1) Kdor poseduje, uporablja, odloži, prevaža ali kako
drugače razpolaga z jedrskimi snovmi, pri tem pa ravna v nasprotju s predpisi ali tehničnimi pravili o varnostnih ukrepih,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz
malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do enega leta.
(3) Kdor protipravno pridobi jedrske snovi in jih poseduje, odloži, uporablja, prevaža, izroči komu drugemu ali
drugemu omogoči, da pride do njih, se kaznuje z zaporom
do petih let.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene
ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec za

Skrunitev trupla
316. člen
Kdor neupravičeno skrije, odnese, poškoduje, uniči ali
kako drugače oskruni truplo, del trupla, ali posmrtne ostanke,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
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dejanje iz prvega odstavka kaznuje z zaporom do petih let, za
dejanje iz drugega odstavka z zaporom do treh let, za dejanje
iz tretjega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se
storilec za dejanje iz prvega odstavka kaznuje z zaporom od
enega do dvanajstih, za dejanje iz drugega odstavka z zaporom od enega do osmih let, za dejanje iz tretjega odstavka
pa z zaporom najmanj treh let.
Poškodovanje ali uničenje javnih naprav
320. člen
(1) Kdor uniči, poškoduje ali odstrani električne vode,
plinovode, vodovode, toplovode, naftovode, telekomunikacijske naprave, podmorske kable, kanalizacijske naprave in
naprave za varstvo okolja ali druge podobne javne naprave
in tako povzroči motnje v preskrbi prebivalstva ali gospodarstva, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz
malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do enega leta.
Prevažanje ali prenašanje razstreliva ali nevarnih snovi
proti predpisom
321. člen
Kdor v nasprotju s predpisi o prometu z razstrelivom ali
lahko vnetljivimi snovmi ali z drugimi nevarnimi snovmi ali nevarnimi odpadki prevaža, odda za prevoz z javnim prometnim
sredstvom takšne snovi ali jih sam prenaša, ko uporablja
javno prevozno sredstvo, se kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do enega leta.
Zloraba telekomunikacijskih znamenj
322. člen
Kdor vedoma brez potrebe odda mednarodno dogovorjeno znamenje klica na pomoč ali znamenje, da mu grozi
nevarnost, ali kdor s telekomunikacijskim znamenjem preslepi, da je podana varnost, ali kdor kako drugače zlorabi
mednarodno dogovorjeno telekomunikacijsko znamenje, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
Neodvrnitev nevarnosti
323. člen
(1) Kdor ne naznani pravočasno pristojnemu organu
ali organizaciji ali sicer ne stori vsega, kar je potrebno, da
se odvrne požar, povodenj, eksplozija, prometna nesreča,
ekološka nesreča, ali kakšna druga nevarnost za življenje
ljudi ali za čezmerno obremenitev okolja ali za premoženje
večje vrednosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase
ali za koga drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Kdor komu s silo, grožnjo ali s preslepitvijo prepreči, da bi storil, kar je potrebno, da se odvrne nevarnost za
življenje ljudi, za okolje ali za premoženje večje vrednosti, se
kaznuje z zaporom do dveh let.
Odklonitev sodelovanja pri odvračanju splošne nevarnosti
324. člen
Kdor v nasprotju z odredbo pristojnega organa ali organizacije brez upravičenega razloga ne sodeluje pri odvračanju splošne nevarnosti ali pri odpravljanju posledic, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
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Enaintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER VARNOST JAVNEGA
PROMETA
Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti
325. člen
(1) Udeleženec v prometu, ki s kršitvijo predpisov o
varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzroči prometno nesrečo, v kateri je bila kakšna oseba hudo telesno
poškodovana, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom
do treh let.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico
smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom do
osmih let.
Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa
326. člen
(1) Kdor s kršitvijo predpisov o varnosti železniškega,
ladijskega, zračnega prometa ali prometa na žičnicah ali v
avtobusnem prometu s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzroči nesrečo, se kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico
hudo telesno poškodbo kakšne osebe, se storilec kaznuje z
zaporom do petih let.
(3) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom
do osmih let.
Ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem
ali sredstvom
327. člen
(1) Kdor uniči ali poškoduje prometne naprave, prometna sredstva, prometne znake in naprave za signalizacijo,
prometne varnostne naprave, daje napačne signale ali znamenja, postavlja ovire na prometnih poteh ali ravna na drug
podoben način in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi
ali za premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom
do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb
ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz
drugega odstavka pa z zaporom do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje
za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do
osmih let.
Opustitev nadzorstva v javnem prometu
328. člen
(1) Oseba, kateri je zaupano nadzorstvo nad vzdrževanjem cest, mostov, nad prevoznimi sredstvi ali javnim prometom, ali kateri je zaupano vodstvo ali usmerjanje vožnje,
pa s kršitvijo svoje dolžnosti povzroči nevarnost za življenje
ljudi ali za premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje oseba, ki da nalog za vožnjo, čeprav ve, da voznik zaradi utrujenosti ali iz kakšnega drugega
vzroka ni zmožen voziti vozila ali da prevozno sredstvo ni
brezhibno, in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali za
premoženje velike vrednosti.
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(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene
ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec za
dejanje iz prvega in drugega odstavka kaznuje z zaporom
do petih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom
do treh let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se
storilec za dejanje iz prvega in drugega odstavka kaznuje z
zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz tretjega
odstavka pa z zaporom do osmih let.
Zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči
329. člen
(1) Voznik motornega vozila ali drugega prevoznega
sredstva, ki pusti brez pomoči koga, ki je bil s tem prevoznim
sredstvom ali zaradi njega poškodovan, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če ima opustitev pomoči za posledico hudo telesno
poškodbo ali smrt poškodovanega, se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
Ugrabitev letala ali ladje
330. člen
Kdor s silo ali z resno grožnjo, da bo uporabil silo, prevzame nadzor nad letalom, ki je v letu, ali nad ladjo, ki je med
plovbo, se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
Napad na varnost zračnega prometa
331. člen
(1) Kdor spravi v nevarnost let letala, tako da položi ali
prinese v letalo eksplozivne ali druge podobne naprave ali
snovi, uniči ali poškoduje navigacijske naprave na letalu ali
napravi na letalu kakšno drugo škodo ali daje kriva obvestila
v zvezi z letom, se kaznuje z zaporom od enega leta do
desetih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor ogrozi varnost na letališču tako, da s silo ali grožnjo z uporabo sile prisili osebje
letališča, da prekine poslovanje v zvezi s poleti letal, ali z
eksplozivom ali drugo podobno napravo ali snovjo uniči ali
poškoduje letalo ali naprave, namenjene za varnost zračnega
prometa.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb ali uničenje letala ali
letališča, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
Uničenje in odstranitev znamenj, namenjenih za varnost
zračnega prometa
332. člen
Kdor uniči, poškoduje ali odstrani znamenje, ki je namenjeno za varnost zračnega prometa, se kaznuje z zaporom
do dveh let.
Dvaintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE, PROSTOR IN
NARAVNE DOBRINE
Obremenjevanje in uničenje okolja in prostora
333. člen
(1) Kdor s kršitvijo predpisov povzroči čezmerno onesnaženje okolja, razvrednotenje okolje ali čezmerno rabo in
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izkoriščanje naravnih dobrin in s tem spravi v nevarnost življenje ali zdravje večjega števila ljudi, ali povzroči nevarnost
za delno ali popolno poškodbo okolja ali uničenje okolja, se
kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz
malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico poslabšanje zdravja večjega števila ljudi,
delno ali popolno uničenje živalskega ali rastlinskega sveta
ali zajemališč pitne vode ali drugo poškodbo okolja s hujšimi
posledicami, ponavljajočo se kritično onesnaženost ali kritično razvrednotenje okolja, se storilec kaznuje za dejanje iz
prvega odstavka z zaporom do treh let, za dejanje iz drugega
odstavka pa z zaporom do dveh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico nepopravljivo poškodbo ali uničenje okolja
ali zavarovanega naravnega bogastva, se storilec za dejanje
iz prvega odstavka kaznuje z zaporom do osmih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do petih let.
Razvrednotenje okolja z motornim vozilom
334. člen
Kdor brez ustreznega dovoljenja vozi z motornim vozilom izven javno označenih poti, prireja trening ali tekmovanje
z motornimi vozili tako, da povzroča razvrednotenje okolja,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Vnašanje nevarnih snovi v državo
335. člen
(1) Kdor v nasprotju s predpisi vnese v državo radioaktivne ali druge nevarne snovi ali odpadke, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(2) Kdor z zlorabo svojega položaja ali pooblastila v
nasprotju s predpisi omogoči, da se v državo vnesejo snovi
ali odpadki iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Protipravno odlaganje nevarnih snovi
336. člen
Kdor v nasprotju s predpisi odloži, skladišči ali zavrže
radioaktivne ali druge za zdravje ali življenje ljudi ali okolje
nevarne snovi ali odpadke, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do enega leta.
Onesnaženje pitne vode
337. člen
(1) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži vodo, ki jo
ljudje uporabljajo kot pitno vodo in tako povzroči nevarnost za
življenje ali zdravje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz
malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh mesecev.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom
do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom
do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje
za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od
enega do osmih let.
(5) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži vodo, ki je
namenjena za napajanje živali in tako povzroči nevarnost za
življenje in zdravje živali, se kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do enega leta.
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(6) Če ima dejanje iz petega odstavka za posledico pogin živali večje vrednosti ali večjega števila živali, se storilec
kaznuje z zaporom do treh let.
Onesnaženje živil ali krme
338. člen
(1) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži živila in
tako povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz
malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh mesecev.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom
do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom
do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje
za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od
enega do osmih let.
(5) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži živalsko
krmo ali druga krmila, ki so namenjena za prehrano živali
in tako povzroči nevarnost za življenje ali zdravje živali, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(6) Če ima dejanje iz petega odstavka za posledico pogin živali večje vrednosti ali večjega števila živali, se storilec
kaznuje z zaporom do treh let.
Protipravno zavzetje nepremičnine
339. člen
(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.
(2) Enako se kaznuje, kdor zavzame tuje zemljišče z
namenom, da ga uporabi za gradnjo.
Uničenje nasadov s škodljivo snovjo
340. člen
Kdor povzroči s škodljivo snovjo uničenje tujih rastlin,
sadnih dreves ali drugih nasadov in s tem povzroči večjo
škodo na teh nasadih, se kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do dveh let.
Uničevanje gozdov
341. člen
(1) Kdor vedoma proti predpisom ali odredbam pristojnih organov v večjem obsegu krči ali seka na golo gozd
ali ga kako drugače uničuje, pa pri tem niso podani znaki
kakšnega drugega kaznivega dejanja, se kaznuje z zaporom
do enega leta.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v varovalnem gozdu ali gozdu, ki ima poseben namen, se kaznuje z
zaporom do treh let.
Mučenje živali
342. člen
Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom
do treh mesecev.
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Nezakonit lov
343. člen
(1) Kdor brez dovoljenja ali sicer neupravičeno lovi in
ubije ali rani divjo žival ali jo ujame živo, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za divjad
večje vrednosti ali divjad pomembno po predpisih o lovstvu,
ali je dejanje storjeno med varstveno dobo ali v skupini, se
storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(3) Kdor lovi ogrožene ali zredčene vrste divjadi, katerih lov je prepovedan, kdor lovi brez posebnega dovoljenja
divjad določene vrste, za katero je potrebno tako dovoljenje,
kdor lovi na način ali s sredstvi, s katerimi se divjad množično pokončuje ali kdor lovi s pomočjo motornega vozila ali
žarometa, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
dveh let.
Nezakonit ribolov
344. člen
Kdor lovi ribe z razstrelivom, elektriko, strupom, omamnim sredstvom, pa pri tem povzroči pogin rib, ali lovi na način,
ki je škodljiv za njihovo razmnoževanje, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do enega leta.
Prenašanje kužnih bolezni pri živalih in rastlinah
345. člen
(1) Kdor med epidemijo kakšne živalske kužne bolezni,
ki lahko spravi v nevarnost rejo živali na celotnem območju
države, ne ravna po predpisih, s katerimi so določeni ukrepi
za zatiranje ali preprečevanje bolezni, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor med trajanjem nevarnosti za
bolezen ali škodljivce, ki lahko spravijo v nevarnost rastlinski
svet na celotnem območju države, ne ravna po predpisih,
s katerimi so določeni ukrepi za zatiranje ali preprečevanje
bolezni ali škodljivcev.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico razširitev kužne bolezni ali škodljivcev v
večjem obsegu, se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.
(4) Če je dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
Izdelovanje škodljivih zdravil za zdravljenje živali
346. člen
(1) Kdor izdela za prodajo ali razpečava snovi kot zdravila za zdravljenje ali za preprečevanje kužnih bolezni pri
živalih, ki so nevarna za njihovo življenje ali zdravje, pa je
zaradi tega prišlo do pogina živali večje vrednosti, ali večjega števila živali ali do razširitve kužne bolezni, se kaznuje
z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Snovi iz prejšnjega odstavka tega člena se vzamejo.
Nevestna veterinarska pomoč
347. člen
Veterinar, ali drug veterinarski delavec, ki pri opravljanju
veterinarske dejavnosti iz malomarnosti ravna v očitnem
nasprotju s pravili veterinarske znanosti in stroke in tako
povzroči pogin živali večje vrednosti, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do enega leta.

Uradni list Republike Slovenije
Triintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER VARNOST REPUBLIKE
SLOVENIJE IN NJENO USTAVNO UREDITEV
Veleizdaja
348. člen
Kdor s silo ali z grožnjo, da bo uporabil silo, ogrozi obstoj Republike Slovenije, ali tako poskuša spremeniti njeno
ustavno ureditev, ali strmoglaviti najvišje državne organe, se
kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Napad na ozemeljsko celovitost
349. člen
Kdor poskuša s silo ali z grožnjo, da bo uporabil silo
odcepiti del ozemlja Republike Slovenije ali del tega ozemlja
pripojiti drugi državi, se kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
Napad na neodvisnost države
350. člen
Državljan Republike Slovenije, ki poskuša spraviti Republiko Slovenijo v podrejenost ali odvisnost nasproti drugi
državi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Kršitev ozemeljske nedotakljivosti
351. člen
Kdor vdre na ozemlje Republike Slovenije z namenom
kršitve njene teritorialne nedotakljivosti, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Umor najvišjih predstavnikov države
352. člen
(1) Kdor z namenom, da bi ogrozil ustavno ureditev ali
varnost Republike Slovenije, vzame življenje predsedniku
Republike Slovenije, predsedniku državnega zbora, predsedniku državnega sveta, predsedniku vlade, predsedniku
ustavnega sodišča ali predsedniku vrhovnega sodišča, se
kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.
(2) Kdor z namenom, da bi ogrozil ustavno ureditev ali
varnost Republike Slovenije, vzame življenje poslancu, članu
državnega sveta, članu vlade, sodniku ustavnega sodišča ali
sodniku vrhovnega sodišča, se kaznuje z zaporom najmanj
desetih let.
Nasilje zoper najvišje predstavnike države
353. člen
Kdor z namenom, da bi ogrozil ustavno ureditev ali
varnost Republike Slovenije, ugrabi katerega izmed najvišjih predstavnikov države (352. člen tega zakonika), ali stori
zoper njega ali njegovega bližnjega kakšno drugo nasilje,
ali napade njegove uradne prostore, zasebno stanovanje ali
prevozno sredstvo, se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
Oborožen upor
354. člen
(1) Kdor organizira ali vodi oborožen upor z namenom
ogroziti obstoj Republike Slovenije, spremeniti njeno ustavno
ureditev ali strmoglaviti njene najvišje državne organe, se
kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(2) Kdor sodeluje v oboroženem uporu iz prejšnjega
odstavka, se kaznuje z zaporom do petih let.
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Terorizem
355. člen
Kdor z namenom, da bi ogrozil ustavno ureditev ali
varnost Republike Slovenije, povzroči eksplozijo ali požar,
ali stori kakšno drugo splošno nevarno dejanje ali nasilje,
ali zagrozi z uporabo jedrske snovi ali drugih sredstev za
množično pobijanje ljudi in tako ustvari pri ljudeh občutek
negotovosti ali prestrašenosti, se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
Diverzija
356. člen
Kdor z namenom, da bi ogrozil ustavno ureditev ali
varnost Republike Slovenije, poruši, zažge ali kako drugače
uniči ali poškoduje kakšen gospodarski objekt, prometno
sredstvo ali prometno napravo, napravo namenjeno sistemu
zvez, javno napravo za vodo ali prenos energije ali kakšen
drug objekt, ki je pomemben za varnost ljudi, preskrbo prebivalstva ali za gospodarstvo, se kaznuje z zaporom najmanj
treh let.
Sabotaža
357. člen
Kdor z namenom, da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije, na prikrit, zahrbten ali drug podoben način povzroči pri opravljanju svoje delovne obveznosti
veliko škodo državnemu organu, ali organizaciji, v kateri dela,
ali drugemu državnemu organu, ali organizaciji, se kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.
Vohunstvo
358. člen
(1) Kdor služi tuji državi ali tuji organizaciji ali njunemu
agentu tako, da zbira zaupne vojaške, gospodarske ali uradne podatke ali dokumente, ali jim jih sporoči ali izroči, ali jim
omogoči, da pridejo do njih, se kaznuje z zaporom od enega
do osmih let.
(2) Kdor v škodo Republike Slovenije ustvari za tujo
državo ali tujo organizacijo obveščevalno službo, ali jo vodi,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(3) Kdor stopi v tujo obveščevalno službo iz prejšnjega
odstavka, ali podpira njeno delo, se kaznuje z zaporom od
šestih mesecev do petih let.
Izdaja državne tajnosti
359. člen
(1) Kdor v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja
državne tajnosti sporoči ali izroči komu podatke ali dokumente, ki so državna tajnost, ali mu kako drugače omogoči,
da pride do njih, ali zbira takšne podatke z namenom, da jih
izroči nepoklicani osebi, se kaznuje z zaporom od enega do
osmih let.
(2) Kdor drugemu sporoči podatke ali dokumente, za
katere ve, da so državna tajnost in do katerih je prišel protipravno, se kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno
iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Za državno tajnost se štejejo podatki in dokumenti, ki
so z zakonom, ali z drugim predpisom ali sklepom pristojnega
organa, izdanim na podlagi zakona, razglašeni za tajne in ki
so tako pomembni, da so z njihovo izdajo nastale ali bi očitno
lahko nastale škodljive posledice za varnost države ali za
njene politične ali gospodarske koristi. Za državno tajnost se
štejejo tudi podatki in dokumenti, ki so dostopni in zaupani
samo določenim osebam in ki morajo ostati tajni zaradi njihovega izjemnega pomena za varnost države.
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Ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve
360. člen
(1) Kdor z namenom, da bi ogrozil obstoj, ustavno
ureditev ali varnost Republike Slovenije, poziva ali ščuva k
neposredni izvršitvi kaznivih dejanj iz 348. do 357. člena tega
zakonika, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka z gmotno
ali kako drugo pomočjo iz tujine, se kaznuje z zaporom od
šestih mesecev do petih let.
(3) Kdor izdeluje ali razmnožuje material, s katerim se
poziva ali ščuva k izvršitvi kaznivih dejanj iz prvega odstavka
tega člena, z namenom, da bi ga sam ali kdo drug razširjal,
ali kdor z enakim namenom hrani večjo količino takega materiala, ali kdor tak material razširja, se kaznuje z zaporom
do treh let.
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(3) Kdor drugega z njegovim dovoljenjem ali brez njegovega dovoljenja telesno poškoduje ali ga kako drugače
napravi nezmožnega, z namenom, da bi se ta izognil vojaški
službi ali drugi vojaški obveznosti, se kaznuje z zaporom od
šestih mesecev do petih let.
Sila proti vojaški osebi pri opravljanju vojaške dolžnosti

361. člen
(črtan)

365. člen
(1) Kdor s silo ali z grožnjo, da bo neposredno uporabil
silo, prepreči vojaški osebi opravljati vojaško dolžnost ali jo
na enak način prisili opravljati vojaško dolžnost, se kaznuje
z zaporom do dveh let.
(2) Poskus je kazniv.
(3) Če storilec ob storitvi dejanja iz prvega odstavka
tega člena razžali vojaško osebo, grdo ravna z njo ali ji prizadene lahko telesno poškodbo, ali ji grozi z uporabo orožja,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če je bil storilec dejanja iz prvega do tretjega odstavka tega člena izzvan z nezakonitim ali surovim ravnanjem
vojaške osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom
do šestih mesecev, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.

Kaznovanje za najhujše oblike kaznivih dejanj

Napad na vojaško osebo, ki opravlja službo

362. člen
(1) Za kaznivo dejanje iz členov: 348. do 351. in od 353.
do 357. tega zakonika, ki ima za posledico smrt ene ali več
oseb, hudo nasilje ali veliko razdejanje, se storilec kaznuje z
zaporom najmanj desetih let.
(2) Če storilec pri izvršitvi dejanj iz prejšnjega odstavka
naklepoma vzame življenje eni ali več osebam, se kaznuje z
zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

366. člen
(1) Kdor napade ali resno zagrozi, da bo napadel vojaško osebo, ki opravlja službo, se kaznuje z zaporom do
dveh let.
(2) Če storilec pri dejanju iz prejšnjega odstavka vojaški
osebi grozi z orožjem, z njo grdo ravna ali jo lahko telesno
poškoduje, se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena proti dvema ali
več vojaškim osebam.

Združevanje za izvrševanje kaznivih dejanj zoper ustavno
ureditev in varnost Republike Slovenije

Štiriintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER OBRAMBNO MOČ DRŽAVE
Skrivanje pred obrambnimi obveznostmi
363. člen
(1) Kdor se skriva, da bi se izognil naboru, služenju
vojaškega roka, vojaški vaji ali drugi obrambni obveznosti,
čeprav je bil vpoklican z osebnim ali splošnim pozivom, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor se ne odzove pozivu na
služenje vojaškega roka ali na vojaško vajo.
(3) Kdor odide iz države ali ostane v tujini, da bi se izognil obveznostim iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje
z zaporom do treh let.
(4) Storilec dejanja iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena, ki se je prostovoljno javil pristojnemu
organu, se sme kaznovati mileje, sme pa se mu tudi odpustiti
kazen.
Izmikanje obrambnim obveznostim s preslepitvijo
364. člen
(1) Kdor z namenom, da bi se izognil vojaški službi ali
drugi obrambni obveznosti, hlini bolezen, uporabi ponarejeno
listino ali kako drugače preslepi pristojni organ in ga tako
zapelje, da ga ta razglasi za nezmožnega za opravljanje
vojaške službe ali vojaške dolžnosti, se kaznuje z zaporom
do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da bi se izognil
službi ali obveznosti iz prejšnjega odstavka ali da bi bil določen za lažjo službo ali obveznost, samega sebe poškoduje
ali kako drugače napravi nezmožnega ali dovoli drugemu, da
ga napravi nezmožnega.

Nevestno ravnanje s sredstvi za obrambo
367. člen
Kdor ravna v nasprotju s predpisi z orožjem, strelivom,
razstrelivom, bojnimi napravami ali drugimi sredstvi, namenjenimi za obrambo države, ki so mu zaupana v hrambo,
popravilo, oskrbo ali uporabo, čeprav predvideva ali bi moral
in mogel predvideti, da se sredstva lahko izgubijo, uničijo ali
poškodujejo, pa zaradi tega nastane velika premoženjska
škoda, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Izpodkopavanje obrambnih ukrepov
368. člen
Kdor uniči obrambne naprave, obrambne objekte, položaje, orožje ali druga obrambna sredstva, jih napravi nerabna
ali kako drugače ovira ali opušča obrambne ukrepe države,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Preprečevanje boja proti sovražniku
369. člen
Državljan Republike Slovenije, ki med vojno ali oboroženim spopadom preprečuje državljanom Republike Slovenije ali državljanom njenih zaveznikov boj proti sovražniku,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Služba v sovražnikovi vojski
370. člen
Državljan Republike Slovenije, ki med vojno ali oboroženim spopadom služi v sovražnikovi vojski ali v drugih
sovražnikovih oboroženih formacijah ali sodeluje v vojni ali
oboroženem spopadu kot borec proti Republiki Sloveniji ali
njenim zaveznikom, se kaznuje z zaporom do osmih let.
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Novačenje za tujo vojsko
371. člen
(1) Kdor novači državljane Republike Slovenije za službo v vojski ali v drugih oboroženih formacijah tuje države ali
tuje sile, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih
let.
(2) Kdor novači državljane Republike Slovenije za službo v sovražnikovi vojski ali v drugih sovražnikovih oboroženih
formacijah ali za sodelovanje v vojni ali oboroženem spopadu
proti Republiki Sloveniji ali njenim zaveznikom, se kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.
Pomoč sovražniku
372. člen
(1) Državljan Republike Slovenije, ki med vojno pomaga
sovražniku pri rekviziciji, jemanju živeža ali drugih dobrin ali
pri kakšnih drugih ukrepih proti prebivalstvu, se kaznuje z
zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje državljan Republike Slovenije,
ki med vojno politično ali gospodarsko sodeluje s sovražnikom.
Petintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST
IN MEDNARODNO PRAVO
Genocid
373. člen
(1) Kdor z namenom, da bi popolnoma ali deloma uničil kakšno narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino,
ukaže pobijati njene člane ali jim povzročati hude telesne
poškodbe ali hudo izpodkopavati njihovo telesno ali duševno
zdravje ali prisilno izseljevati prebivalstvo ali spraviti skupino
v take življenjske razmere, ki vodijo k njenemu popolnemu ali
delnemu pokončanju, ali uporabiti ukrepe, s katerimi se preprečujejo rojstva med člani skupine, ali prisilno preseljevati
otroke v kakšno drugo skupino, ali kdor z enakim namenom
sam stori katero od naštetih dejanj, se kaznuje z zaporom
najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega
odstavka proti kakšni socialni ali politični skupini.
(3) Enako se kaznuje tudi kdor ščuva ali poziva k neposredni izvršitvi kaznivih dejanj iz tega člena.
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
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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.
Hudodelstva zoper ranjence in bolnike
375. člen
(1) Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med
vojno ali oboroženim spopadom ali kdor pri izvajanju ali v
podporo politiki kakšne države ali organizacije, kot del velikega sistematičnega napada, ukaže ali stori proti ranjencem,
bolnikom, brodolomcem ali sanitetnemu ali verskemu osebju
tale dejanja: 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 ali nezakonito in
samovoljno uničevanje ali prilaščanje materiala, sredstev
sanitetnega transporta in zalog sanitetnih ustanov ali enot
v velikem obsegu, ki ni upravičeno z vojaškimi potrebami,
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
ukaže ali stori napad, namerno usmerjen zoper poslopja,
zdravstvene enote ali osebje, ki uporabljajo razpoznavne
oznake iz Ženevskih konvencij skladno z mednarodnim pravom.
Vojno hudodelstvo zoper vojne ujetnike
376. člen
Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava ukaže
ali stori proti vojnim ujetnikom tale dejanja: 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 ali prisiljevanje k službi v sovražnikovih
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oboroženih silah ali jemanje pravice do pravilnega in nepristranskega sojenja, se kaznuje z zaporom najmanj desetih
let ali z zaporom tridesetih let.
Vojno hudodelstvo z uporabo nedovoljenih bojnih sredstev
377. člen
(1) Kdor med vojno ali oboroženim spopadom ukaže,
da se uporabi tak način boja ali takšna bojna sredstva, ki so
po pravilih mednarodnega prava prepovedana, ali jih sam
uporabi, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med vojno ali oboroženim spopadom ukaže, da
v boju ne sme biti preživelih pripadnikov sovražnika, ali vodi
boj proti sovražniku na takšni podlagi.
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.
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Neupravičena odložitev repatriacije vojnih ujetnikov
383. člen
Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava po končani
vojni ali oboroženem spopadu ukaže odložiti ali sam odloži
repatriacijo vojnih ujetnikov ali civilnih oseb, se kaznuje z
zaporom od šestih mesecev do petih let.
Uničevanje kulturnih in zgodovinskih spomenikov
in naravnih znamenitosti
384. člen
(1) Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med
vojno ali oboroženim spopadom uničuje kulturne ali zgodovinske spomenike in stavbe ali zavode, namenjene znanosti,
umetnosti, vzgoji ali človekoljubnim ciljem, naravne znamenitosti ali druga zavarovana naravna bogastva, se kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.
(2) Če je z dejanjem iz prejšnjega odstavka uničen
jasno prepoznaven objekt, ki je kot kulturna in duhovna
dediščina naroda ali kot naravna dediščina pod posebnim
varstvom mednarodnega prava, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
Ščuvanje k napadalni vojni
385. člen
Kdor poziva ali ščuva k napadalni vojni, se kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.

Protipravno pobijanje in povzročanje ran sovražniku

Zloraba mednarodnih znamenj

379. člen
(1) Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med
vojno ali oboroženim spopadom sovražnika, ki je položil orožje ali se brezpogojno vdal ali nima sredstev za obrambo, ubije
ali rani, se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(2) Če je uboj iz prejšnjega odstavka storjen na grozovit
ali zahrbten način, iz koristoljubnosti ali drugih nizkotnih nagibov, ali če je ubitih več ljudi, se storilec kaznuje z zaporom
najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

386. člen
(1) Kdor zlorabi ali neupravičeno nosi zastavo ali znamenje Organizacije združenih narodov, znamenja ali zastavo
Rdečega križa ali pa znamenja, ki tem ustrezajo, ali druga
priznana mednarodna znamenja, s katerimi se zaznamujejo
neki objekti, da bi bili zavarovani pred vojaškimi operacijami,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v območju
vojnih operacij, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev
do petih let.

Protipravno jemanje stvari ubitim in ranjenim na bojišču
380. člen
(1) Kdor ukaže protipravno jemati stvari ubitim ali ranjenim na bojišču ali jih sam protipravno jemlje, se kaznuje z
zaporom od enega do petih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na
grozovit način, se storilec kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
Kršitev parlamentarčeve pravice
381. člen
Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med
vojno ali oboroženim spopadom žali parlamentarca ali njegovo spremstvo, grdo ravna z njimi, jih zadrži ali jim prepreči
vrnitev ali kako drugače prekrši njihovo nedotakljivost, se
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Surovo ravnanje z ranjenci, bolniki in vojnimi ujetniki
382. člen
Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava surovo
ravna z ranjenci, bolniki ali vojnimi ujetniki ali jim onemogoča ali preprečuje, da bi uporabljali pravice, ki jim gredo
po teh pravilih, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev
do petih let.

Spravljanje v suženjsko razmerje
387. člen
(1) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava spravi
drugega v suženjsko ali njemu podobno razmerje ali ga ima
v takem razmerju, kupi, proda, izroči drugi osebi ali posreduje
pri nakupu, prodaji ali izročitvi take osebe, ali ščuva drugega,
naj proda svojo svobodo ali svobodo osebe, ki jo preživlja ali
zanjo skrbi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor prevaža osebe v suženjskem ali njemu podobnem razmerju iz ene države v drugo, se kaznuje z zaporom
od šestih mesecev do petih let.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena proti mladoletniku, se kaznuje z zaporom najmanj
treh let.
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
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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.
Mednarodni terorizem
388. člen
(1) Kdor z namenom, da bi škodoval tuji državi ali mednarodni organizaciji, ugrabi kakšno osebo ali stori kakšno
drugo nasilje, povzroči eksplozijo ali požar ali s kakšnim
splošno nevarnim dejanjem ali splošno nevarnimi sredstvi
povzroči nevarnost za življenje ljudi ali za premoženje velike
vrednosti, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor z namenom, da bi prisilil kako pravno osebo,
mednarodno organizacijo ali državo, da kaj stori ali ne stori,
zagrozi, da bo z uporabo jedrske snovi ali kakšnih drugih
sredstev za množično pobijanje ljudi ogrozil ali prizadel življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje
z zaporom najmanj petih let.
(4) Če storilec pri izvršitvi dejanja iz prvega ali drugega
odstavka tega člena naklepoma vzame življenje eni ali več
osebam, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.
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.
(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.
Ogrožanje oseb pod mednarodnim varstvom
389. člen
(1) Kdor ogrozi varnost osebe, ki je pod mednarodnim
pravnim varstvom z resno grožnjo, da bo napadel njo, njene
uradne prostore, zasebno stanovanje ali prevozno sredstvo,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor osebo, ki je pod mednarodnim pravnim varstvom, ugrabi ali stori zoper njo kakšno drugo nasilje ali
napade njene uradne prostore, zasebno stanovanje ali prevozno sredstvo, se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje
z zaporom najmanj petih let.
(4) Če storilec pri izvršitvi dejanja iz prvega ali drugega
odstavka tega člena naklepoma vzame življenje eni ali več
osebam, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.
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Jemanje talcev
390. člen
(1) Kdor ugrabi kakšno osebo in grozi, da jo bo ubil, poškodoval ali zadržal kot talca z namenom, da bi prisilil kakšno
državo ali mednarodno organizacijo, da nekaj stori ali ne stori
kot izrecen ali molčeč pogoj za izpustitev talca, se kaznuje z
zaporom najmanj enega leta.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico
smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom najmanj
petih let.
(3) Če storilec pri izvršitvi dejanja iz prvega odstavka
tega člena naklepoma vzame življenje eni ali več osebam,
se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.
Piratstvo
391. člen
(1) Član posadke ali potnik na ladji ali letalu, razen vojne ladje ali letala ter javne ladje ali letala, ki s kršitvijo pravil
mednarodnega prava, z namenom, da bi sebi ali drugemu
pridobil premoženjsko ali nepremoženjsko korist ali drugega
hudo oškodoval, na odprtem morju ali na kraju, ki ni pod oblastjo nobene države, stori protipravno nasilje zoper drugo
ladjo ali letalo, osebe ali stvari, ki so na njih, se kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.
(2) Za piratstvo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi, če
dejanje stori član posadke vojne ali javne ladje ali letala, ki se
je uprla in prevzela oblast nad ladjo ali letalom.

Kazenski zakonik Republike Slovenije – KZ (Uradni
list RS, št. 63/94) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
Šestintrideseto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
392. člen
Določbe kazenskega zakona Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 12/77, 3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90), ki se
nanašajo na naslednja kazniva dejanja: nevestno gospodarjenje (127. člen), povzročitev stečaja (128. člen), nevestno
ravnanje z zaupanim družbenim premoženjem (129. člen),
sklenitev škodljive pogodbe (130. člen), zloraba pooblastil
(132. člen) in razsipništvo na škodo družbenega premoženja
(139. člen) ter določba tretjega odstavka 45. člena Kazenskega zakona Republike Slovenije postanejo sestavni del
tega zakonika.
Določbe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo, če je
kaznivo dejanje storjeno pri upravljanju družbenih sredstev
ali na škodo družbenega premoženja ali kapitala.
393. člen
Za presojo zakonitosti na podlagi izrednih pravnih sredstev, vloženih zoper pravnomočne sodbe, izrečene pred uveljavitvijo tega zakonika, se uporabljajo določbe, ki so veljale
oziroma so se uporabljale do uveljavitve tega zakonika, če
zakon ne določa drugače.
394. člen
(1) Kazenska sankcija, izrečena s pravnomočno sodbo
pred uveljavitvijo tega zakonika, se ne izvrši, če v tem zakoniku dejanje iz pravnomočne sodbe ni določeno kot kaznivo
dejanje ali pa v njem ni predpisana taka vrsta kazenske
sankcije.
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(2) Če je bil s pravnomočno sodbo pred uveljavitvijo
tega zakonika izrečen varnostni ukrep:
– obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v
zdravstvenem zavodu, sme ta trajati največ deset let;
– prepovedi vožnje motornega vozila, se ta nadomesti
s kaznijo prepovedi vožnje motornega vozila, ki sme trajati
največ do enega leta;
– prepovedi opravljanja poklica, dejavnosti ali dolžnosti,
sme ta trajati največ pet let;
– trajnega izgona tujca iz države, se ta nadomesti s
kaznijo izgona tujca iz države za deset let.
395. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakonik, preneha veljati
kazenski zakon Republike Slovenije (Uradni list SRS, št.
12/77, 3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90) ter 16. člen, prvi odstavek 17. člena in 18. člen zakona o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št. 63/93).
Z dnem, ko začne veljati ta zakonik, se v Republiki Sloveniji preneha uporabljati kazenski zakon SFRJ (Uradni list
SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 in 38/90) in druge
določbe zveznih zakonov, ki določajo kazniva dejanja in so
veljale v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi ustavnega zakona
za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I).

396. člen
Ta zakonik začne veljati 1. januarja 1995.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega
zakonika Republike Slovenije – KZ-A (Uradni list RS, št.
23/99) vsebuje naslednjo končno določbo:
56. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega
zakonika – KZ-B (Uradni list RS, št. 40/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
56. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VLADA
4209.

Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in
mojstrskih nazivov ter obrti podobnih
dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 3. člena in petega odstavka 5. člena Obrtnega zakona
(Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih
nazivov ter obrti podobnih dejavnosti
1. člen
(1) Ta uredba določa obrtne dejavnosti in mojstrske nazive ter obrti podobne dejavnosti.
(2) S to uredbo se določajo tudi storitvene dejavnosti,
pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev, zaradi
zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na
drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev.
2. člen
Dejavnosti, ki se v skladu z značilnostmi opredeljenimi v
5. členu Obrtnega zakona lahko opravljajo kot obrtne dejavnosti ali obrti podobne dejavnosti, so v tej uredbi določene v
skladu s standardno klasiﬁkacijo dejavnosti na ravni podrazredov iz Uredbe o uvedbi in uporabi Standardne klasiﬁkacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02).
3. člen
Obrtne dejavnosti in mojstrski nazivi so:
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Šifra
A01.120

Dejavnost
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik

A01.411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin

DA15.110

Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega

DA15.120

Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa

DA15.130

Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa

DA15.810

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

DA15.820

Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic

DB18.100

Proizvodnja usnjenih oblačil

DB18.220

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil

DB18.240

Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov

DB18.300

Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov

DC19.100

Strojenje in dodelava usnja

DC19.200

Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov

DC19.300

Proizvodnja obutve

DD20.300

Stavbno mizarstvo

DD20.400

Proizvodnja lesene embalaže

DD20.510

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa

DI26.120

Oblikovanje in obdelava ravnega stekla

DI26.130

Proizvodnja votlega stekla

DI26.300

Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic

DI26.700

Obdelava naravnega kamna

DJ27.510

Litje železa

DJ27.520

Litje jekla

DJ27.530

Litje lahkih kovin
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Mojstrski naziv
vrtnarski mojster/vrtnarska
mojstrica
vrtnarski mojster/vrtnarska
mojstrica
mesarski mojster/mesarska
mojstrica
mesarski mojster/mesarska
mojstrica
mesarski mojster/mesarska
mojstrica
pekovski mojster/pekovska
mojstrica, slaščičarski
mojster/slaščičarska
mojstrica
pekovski mojster/pekovska
mojstrica, slaščičarski
mojster/slaščičarska
mojstrica
mojster/mojstrica usnjenih
oblačil
krojaško-šiviljski mojster/
krojaško-šiviljska mojstrica
krojaško-šiviljski mojster/
krojaško-šiviljska mojstrica
mojster/mojstrica za
strojenje usnja in krzna
mojster/mojstrica za
strojenje usnja in krzna
mojster/mojstrica usnjene
galante
čevljarski mojster/čevljarska
mojstrica
mizarski mojster/mizarska
mojstrica, tesarski mojster/
tesarska mojstrica
mizarski mojster/mizarska
mojstrica,
sodarski mojster/sodarska
mojstrica
mizarski mojster/mizarska
mojstrica,
mojster modelni mizar/
mojstrica modelna mizarka
mojster stavbni sterklar/
mojstrica stavbna steklarka
mojster stavbni sterklar/
mojstrica stavbna steklarka
pečarski mojster/pečarska
mojstrica, mojster keramik/
mojstrica keramikinja
kamnoseški mojster/
kamnoseška mojstrica
livarski mojster/livarska
mojstrica
livarski mojster/livarska
mojstrica
livarski mojster/livarska
mojstrica
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Šifra
DJ27.540

Dejavnost
Litje drugih neželeznih kovin

DJ28.110

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

DJ28.210

Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev

DJ28.220

Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

DJ28.300

Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
Sem spada:
– proizvodnja kotlov za vodno paro ali druge pare
– proizvodnja pomožnih naprav parnih postrojev: kondenzatorjev,
grelnikov napajalne vode,pregrevalnikov, zbiralnikov in hranilnikov pare
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
mojster/mojstrica
preoblikovanja kovin
Prekrivanje kovin s kovino
mojster oblikovalec kovin/
mojstrica oblikovalka kovin
Druga površinska in toplotna obdelava kovin
mojster/mojstrica toplotne
obdelave kovin, mojster
oblikovalec kovin/mojstrica
oblikovalka kovin, mojster/
mojstrica preoblikovanja
kovin
Splošna mehanična dela
mojster oblikovalec kovin/
mojstrica oblikovalka kovin,
orodjarski mojster/orodjarska
mojstrica, mojster/mojstrica
preoblikovanja kovin,
kleparsko-krovski mojster/
kleparsko-krovska mojstrica
Proizvodnja rezilnega orodja
mojster oblikovalec kovin/
mojstrica oblikovalka kovin
Proizvodnja ročnega orodja
orodjarski mojster/orodjarska
mojstrica

DJ28.400
DJ28.511
DJ28.512

DJ28.520

DJ28.610
DJ28.621

Mojstrski naziv
livarski mojster/livarska
mojstrica
mojster/mojstrica
preoblikovanja kovin
mojster/mojstrica
preoblikovanja kovin
mojster/mojstrica
preoblikovanja kovin
mojster/mojstrica
preoblikovanja kovin,
mojster/mojstrica strojnih
instalacij

DJ28.622

Proizvodnja orodja za stroje

DJ28.630

Proizvodnja ključavnic, okovja

DK29.110

Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
Sem spada:
– Proizvodnja batnih motorjev z notranjim zgorevanjem in delov zanje,
razen motorjev za letala, avtomobile in motocikle
ladijskih pogonskih strojev in njihovih delov
– montaža, popravila in vzdrževanje motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila,
– popravila izvenkrmnih motorjev za čolne

avtomehanski mojster/
avtomehanska mojstrica,
mojster/mojstrica strojne
mehanike

DK29.120

Proizvodnja črpalk in kompresorjev
Sem spada:
– montaža, popravila in vzdrževanje črpalk in kompresorjev
Proizvodnja peči in gorilnikov
Sem spada:
– proizvodnja električnih in drugih grelnih teles, razen za gospodinjstva
– popravila industrijskih peči
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
Sem spada:
– proizvodnja strojnih naprav za dviganje, prekladanje, nakladanje,
razkladanje na ročni ali motorni pogon
– montaža, popravila in vzdrževanje dvigalnih in transportnih naprav
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva

mojster/mojstrica strojne
mehanike

DK29.210

DK29.220

DK29.230
DK29.310

Proizvodnja traktorjev
– popravilo traktorjev

orodjarski mojster/orodjarska
mojstrica
mojster/mojstrica
preoblikovanja kovin

mojster/mojstrica splošne
elektromehanike, mojster/
mojstrica strojnih instalacij
mojster/mojstrica
preoblikovanja kovin,
mojster/mojstrica splošne
elektromehanike
mojster/mojstrica strojnih
instalacij
avtomehanski mojster/
avtomehanska mojstrica
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Stran

11491

Šifra
DK29.410

Dejavnost
Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev

DK29.420

Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
Sem spada:
– proizvodnja stružnic, vrtalnih in rezkalnih strojev za obdelavo kovin
– proizvodnja delov in opreme za stroje za obdelavo kovin
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
mojster/mojstrica strojne
Sem spada:
mehanike
– proizvodnja strojev za obdelovanje lesa, plastike, kamna ali drugih
materialov, razen kovin
– proizvodnja vpenjalnih naprav za obdelovance ter orodja in posebnih
nastavkov za obdelovalne stroje
– proizvodnja delov in opreme za stroje za obdelavo lesa, kamna, plute
ali drugih materialov razen kovin
– proizvodnja delov strojev za varjenje
Proizvodnja metalurških strojev
mojster/mojstrica splošne
elektromehanike
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
mojster/mojstrica strojne
Sem spada:
mehanike
– proizvodnja mešalnikov za beton in malto
– proizvodnja strojev za odstranjevanje zemlje
– proizvodnja žlic za buldožerje in nakladalnike
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
mojster/mojstrica strojne
mehanike
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
mojster/mojstrica strojne
mehanike
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
mojster/mojstrica strojne
mehanike

DK29.430

DK29.510
DK29.520

DK29.530
DK29.540
DK29.550

Mojstrski naziv
mojster/mojstrica strojne
mehanike
mojster/mojstrica strojne
mehanike

DK29.600

Proizvodnja orožja in streliva
Sem spada:
– popravila in vzdrževanje orožja

orodjarski mojster/orodjarska
mojstrica

DK29.720

Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in naprav

DL31.100

Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev

DL31.200

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

DL31.500

Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
Sem spada:
– proizvodnja električnih svetilk, kot so:
svetlobni znaki in napisi...
– vzdrževanje svetlobnih znakov in napisov
Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila

pečarski mojster/pečarska
mojstrica
mojster splošne
elektromehanike
mojster/mojstrica splošne
elektromehanike
mojster/mojstrica splošne
elektromehanike

DL31.610
DL31.620

DL32.200

Proizvodnja druge električne opreme
– proizvodnja različnih električnih zvočnih ali vizualnih naprav za
signalizacijo, kot so zvonci, sirene, signalne plošče, protivlomne in
protipožarne naprave…
– proizvodnja elektromagnetov, tudi elektromagnetnih in
trajnomagnetnih zapor, pritrdil, zavor, sklopk, vpenjal ali dvigalnih glav
– proizvodnja električnih izolatorjev in izolirnih ﬁtingov, razen delov iz
stekla ali keramike
– proizvodnja ogljikovih ali graﬁtnih elektrod
– proizvodnja elektroinstalacijskih cevi in spojk z notranjo izolacijo
– proizvodnja različnih elektročnih strojev in naprav, kot so
pospeševalniki delce, segnalni generatorji, detektorji min …
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in
telegrafskih naprav
Sem spada:
– oprema za podatkovno komunikacijo, kot so usmerjevalniki,
premostitve in prehodi
– montaža telekomunikacijskih sistemov

mojster/mojstrica splošne
elektromehanike
mojster/mojstrica splošne
elektromehanike

mojster/mojstrica
telekomunikacij

Stran
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Dejavnost
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike
Sem spada:
– popravila in vzdrževanje profesionalnih avdio- in videonaprav
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje

Mojstrski naziv
mojster elektronik/mojstrica
elektroničarka

DL33.400

Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme

DL33.500

Proizvodnja ur

DN36.110

Proizvodnja sedežnega pohištva

mojster očesni optik/
mojstrica očesna optičarka,
mojster/mojstrica
biromehanike
urarski mojster/urarska
mojstrica
mizarski mojster/mizarska
mojstrica, mojster tapetnik in
dekorater/mojstrica tapetnica
in dekoraterka

DN36.130

Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega

DN36.140

Proizvodnja drugega pohištva

DN36.220

Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

F45.210

Splošna gradbena dela

F45.220

Postavljanje ostrešij in krovska dela

F45.230

Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
Sem spada:
– gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni promet
– gradnja stadionov, aren, plavalnih bazenov, teniških igrišč, terenov za
golf razen pripadajočih stavb
– popravila in vzdrževanje železniških prog, letališč, pristanišč
– urejanje in vzdrževanje javnih cest in poti ter površin za pešce
– barvanje in označevanje cestišč, parkirišč ipd. elementov na
gradbišču
– asfaltiranje in druga površinska obdelava funkcionalnih površin,
dvorišč
– postavljanje prometnih znakov, cestnih ograj, grbin
Gradnja vodnih objektov
zidarski mojster/zidarska
Sem spada:
mojstrica
– gradbena dela na manj zahtevnih vodnih objektih (propusti, drenaže,
urejanje vodotokov...)

DL33.200

F45.240

mojster elektronik/mojstrica
elektroničarka, mojster/
mojstrica biromehanike

mizarski mojster/mizarska
mojstrica
mizarski mojster/mizarska
mojstrica mizarski mojster/
mizarska mojstrica, mojster
tapetnik in dekorater/
mojstrica tapetnica
in dekoraterka
zlatarski mojster/zlatarska
mojstrica
zidarski mojster/zidarska
mojstrica
tesarski mojster/tesarska
mojstrica, kleparsko-krovski
mojster/kleparsko-krovska
mojstrica
zidarski mojster/zidarska
mojstrica
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Šifra
F45.250

Dejavnost
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok

Mojstrski naziv
zidarski mojster/zidarska
mojstrica, železokrivski
mojster/železokrivska
mojstrica, pečarski mojster/
pečarska mojstrica
elektroinstalaterski
mojster/elektroinstalaterska
mojstrica
mojster/mojstrica strojnih
instalacij

F45.310

Električne inštalacije

F45.330

Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije

F45.340

Druge inštalacije pri gradnjah

elektroinstalaterski
mojster/elektroinstalaterska
mojstrica, mojster/mojstrica
telekomunikacij

F45.410

Fasaderska in štukaterska dela

F45.430

Oblaganje tal in sten
Sem spada:
– polaganje, nameščanje ali oblaganje tal, sten in stropov v stavbah in
drugih gradbenih objektih:
– s keramičnimi ploščicami
– s tapetami
– oblaganje peči s keramičnimi pečnicami

mizarski mojster/mizarska
mojstrica, slikopleskarski
mojster/slikopleskarska
mojstrica
mojster keramik/mojstrica
keramikinja
slikopleskarski mojster/
slikopleskarska mojstrica

F45.442

Pleskarska dela

črkoslikarski mojster/
črkoslikarska mojstrica,
slikopleskarski mojster/
slikopleskarska mojstrica

G50.200

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

G50.404

Vzdrževanje in popravila motornih koles

G52.482

Dejavnost cvetličarn

G52.488
G52.720

Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
Sem spada:
– montaža, pripasovanje in popravila očal (dejavnost optikov)
Popravilo električnih gospodinjskih naprav

avtokleparski mojster/
avtokleparska mojstrica,
avtomehanski mojster/
avtomehanska mojstrica,
mojster avtoelektrikar/
mojstrica avtoelektrikarka,
avtoličarski mojster/
avtoličarska mojstrica
avtomehanski mojster/
avtomehanska mojstrica
mojster avtoelektrikar/
mojstrica avtoelektrikarka
cvetličarski mojster/
cvetličarska mojstrica
mojster očesni optik/
mojstrica očesna optičarka

G52.730

Popravilo ur, nakita

K72.500

Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav

mojster elektronik/
mojstrica elektroničarka,
mojster/mojstrica splošne
elektromehanike

urarski mojster/urarska
mojstrica, zlatarski mojster/
zlatarska mojstrica
mojster/mojstrica
biromehanike

Stran
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K74.810

Dejavnost
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Sem spada:
– merjenje v zvezi s čistočo vode ali zraka, merjenje radioaktivnosti
ipd.; analiza možnih polutantov, kot npr. dima, odpadnih vod
Čiščenje objektov in opreme
Sem spada:
– čiščenje dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev,
ventilacijskih cevi in odsesalnikov
Fotografska dejavnost

O93.010

Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

O93.021

Frizerska dejavnost

frizerski mojster/frizerska
mojstrica

O93.022

Kozmetična dejavnost

O93.023

Pedikerska dejavnost

mojster/mojstrica
kozmetične nege
mojster/mojstrica
kozmetične nege

K74.700

Obrti podobne dejavnosti so:

Mojstrski naziv
dimnikarski mojster/
dimnikarska mojstrica
dimnikarski mojster/
dimnikarska mojstrica
fotografski mojster/
fotografska mojstrica
mojster/mojstrica
vzdrževanja tekstilij

4. člen

Šifra

Dejavnost

A01.412
A02.020

Druge storitve za rastlinsko pridelavo
Gozdarske storitve
Sem spada:
– storitve pri izkoriščanju gozdov: transport lesa v gozdu, nakladanje,
manipulacija z lesom
– gradnja vlak
Pridobivanje šote
Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna
Pridobivanje skrilavcev
Pridobivanje gramoza in peska
Pridobivanje gline in kaolina
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
Sem spada:
– pridobivanje perja in puha
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov
Predelava in konzerviranje krompirja
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
Proizvodnja raﬁniranega olja in maščob
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov
Proizvodnja sladoleda
Mlinarstvo
Proizvodnja hrane za hišne živali
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
Sem spada:
– proizvodnja skorij za pite in zavitke
– proizvodnja oblatov in kornetov
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
Predelava čaja in kave
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov
Proizvodnja drugih živil, d. n.
Sem spada:
– proizvodnja izdelkov iz medu

CA10.300
CB14.110
CB14.130
CB14.210
CB14.220
DA15.120
DA15.200
DA15.310
DA15.320
DA15.330
DA15.420
DA15.510
DA15.520
DA15.610
DA15.720
DA15.820

DA15.840
DA15.860
DA15.870
DA15.890
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Šifra
DA15.910
DA15.930
DA15.960
DA15.980
DB17.100
DB17.200
DB17.300
DB17.400
DB17.510
DB17.520
DB17.530
DB17.540
DB17.710
DB17.720
DB18.210
DB18.230
DB18.240

DC19.200

DC19.300

DD20.100

DD20.400

DD20.510

DD20.520

Št.
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Dejavnost
Proizvodnja žganih pijač
Proizvodnja vina iz grozdja
Proizvodnja piva
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
Tkanje tekstilij
Plemenitenje tekstilij
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
Proizvodnja preprog in talnih oblog
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
Proizvodnja drugih tekstilij, d. n.
Proizvodnja nogavic
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil
Proizvodnja delovnih oblačil
Proizvodnja spodnjega perila
Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
Sem spada:
– proizvodnja garnitur za dojenčke, športnih kombinezonov, trenirk,
smučarskih oblek, kopalk,...
– proizvodnja drugih oblačilnih dodatkov: rokavic, pasov, šalov, pentelj,
kravat, mrežic za lase ipd.
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
Sem spada:
– proizvodnja nekovinskih jermenčkov za ročne ure
– proizvodnja različnih predmetov iz usnja ali umetnih materialov: pogonskih
jermenov, tesnil ipd.
– proizvodnja sedlarskih izdelkov
Proizvodnja obutve
Sem spada:
– proizvodnja gamaš in podobnih predmetov
– proizvodnja delov za obutev, gornjikov, notranjikov, podplatov, pet,
opetnikov,...
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
Sem spada:
– žaganje lesa, skobljanje lesa
– proizvodnja proﬁliranega lesa
– proizvodnja deščic in frizov za talne obloge (parket, ladijski pod)
– žaganje drv za kurjavo
– proizvodnja lesenih briketov
– sušenje lesa
– površinska zaščita lesa
Proizvodnja lesene embalaže
Sem spada:
– proizvodnja lesenih obojev, zabojev in podobne embalaže
– proizvodnja lesenih palet in nakladalnih desk
– proizvodnja lesenih kolutov
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
Sem spada:
– proizvodnja struženih lesenih izdelkov (lesenih ročajev in ohišij za orodje,
metle, krtače, tulcev, pokrovov, kolesc ipd.)
– proizvodnja rezkanih lesenih izdelkov (kopit, stojal, obešalnikov,...)
– proizvodnja lesenih izdelkov za gospodinjstvo (suha roba)
– proizvodnja lesenih okrasnih ter uporabnih predmetov (kipcev, okraskov,
škatlic za nakit, pribor in podobnih predmetov)
– sestavljanje in vdelovanje lesenih in drugih okraskov v les, izdelovanje
intarzij in inkrustacij
– rezbarstvo in pozlaterstvo
– proizvodnja okvirjev in uokvirjanje slik
– proizvodnja krst ipd.
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja

-

Stran
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DE21.220
DE21.230
DE21.250
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DE22.230
DE22.240
DE22.250

DG24.140

DG24.420
DG24.630
DH25.120
DH25.130
DH25.210
DH25.220
DH25.230
DH25.240
DI26.150
DI26.210
DI26.250
DI26.400
DI26.520
DI26.610
DI26.620
DI26.650
DI26.660
DI26.810
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Dejavnost
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
Sem spada:
– proizvodnja embalaže iz valovitega kartona
– proizvodnja embalaže iz papirja in kartona
– proizvodnja kartonskih zloženk
– proizvodnja papirnih vreč in vrečk
– proizvodnja druge embalaže iz kompaktnega kartona
– proizvodnja registratorjev, map in tovrstnih izdelkov
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

Drugo tiskarstvo
Sem spada:
– tiskanje drugega gradiva (katalogov, reklamnih prospektov, vstopnic,
poštnih znamk, kolekov, čekov, bankovcev,vrednostnih papirjev, albumov,
dnevnikov, koledarjev, poslovnih obrazcev,vizitk ipd.) z različnimi tiskarskimi
tehnikami:knjigotiskom, offsetnim tiskom, visokim tiskom, sitotiskom ali
drugimi tehnikami, na kopirnih strojih raznih vrst ali z računalniškimi tiskalniki
– tiskanje na les, keramične, kovinske, steklene, plastične izdelke, npr.
vrečke…
Knjigoveštvo
Priprava za tisk
Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
Sem spada:
– proizvodnja predstavitvenih medijev, npr. prosojnic in drugih digitalnih oblik
predstavitve
– oblikovanje tiskanih izdelkov kot so šablone, skice ipd.
druge graﬁčne dejavnosti, kot je vtiskovanje brailove pisave ali reliefnega
tiska, luknjanje, perfororanje, lepljenje, obrezovanje krašenje ipd.
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
Sem spada:
– proizvodnja oglja
– proizvodnja sirila
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
Sem spada:
– predelovanje zelišč in drugih snovi v farmacevtske namene
Proizvodnja eteričnih olj
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
Proizvodnja plošč, folij, cevi in proﬁlov iz plastičnih mas
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo
Proizvodnja apna
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
Proizvodnja brusilnih sredstev

-
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Šifra
DI26.820

Dejavnost
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Sem spada:
– proizvodnja nekovinskih mineralnih prej in tkanin, oblačil, pokrival, obutve,
vrvi, trakov…
– proizvodnja izdelkov iz različnih mineralnih snovi, obdelane sljude in
izdelkov iz nje, šote ali graﬁta (razen elektrotehničnih izdelkov iz graﬁta)…

DJ28.400

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
Sem spada:
– izdelovanje okrasnih predmetov iz kovin (umetno kovaštvo)
Splošna mehanična dela
Sem spada:
– razrez pločevine, enostavno preoblikovanje pločevine
– splošno mehanično vzdrževanje in popravila strojev in naprav
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
Proizvodnja lahke kovinske embalaže
Proizvodnja izdelkov iz žice
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
Proizvodnja pip in ventilov
Sem spada:
– popravila in vzdrževanje pip in ventilov
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
Sem spada:
– proizvodnja tehtnic (razen preciznih laboratorijskih)
– proizvodnja naprav za ﬁltriranje ali čiščenje tekočin in plinov
– proizvodnja naprav za brizganje in razprševanje tekočin in prahu: pištol,
gasilnih naprav, naprav za peskanje, naprav za čiščenje s paro...
– proizvodnja naprav za pakiranje, embaliranje: strojev za zapakiranje,
polnjenje, pečatenje, etiketiranje, zavijanje
– proizvodnja strojev za čiščenje in sušenje steklenic in strojev za gaziranje
pijač
– proizvodnja valjčnih stiskalnic, valjev zanje in druge opreme za valjanje
– proizvodnja centrifug
– proizvodnja tesnilk, mašilk in podobnih vmesnih elementov, izdelanih iz
kosov ali plasti istega materiala
– proizvodnja prodajnih avtomatov
– popravilo tehtnic
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
Sem spada:
– popravila in montaža strojev za poljedelstvo in živinorejo
Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
Sem spada:
– montaža, popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
Sem spada:
– montaža, popravila in vzdrževanje drugih obdelovalnih strojev, razen za
obdelavo kovin
Proizvodnja metalurških strojev
Sem spada:
– montaža, popravila in vzdrževanje metalurških strojev
montaža, popravila in vzdrževanje strojev in opreme za delo z vročimi
kovinami
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
Sem spada:
– montaža, popravila in vzdrževanje rudarskih in gradbenih strojev
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
Sem spada:
– montaža, popravila in vzdrževanje strojev za živilsko in tobačno industrijo
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
Sem spada:
– montaža, popravila in vzdrževanje strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo

DJ28.520

DJ28.710
DJ28.720
DJ28.730
DJ28.740
DJ28.750
DK29.130
DK29.240

DK29.320
DK29.420
DK29.430

DK29.510

DK29.520
DK29.530
DK29.540

Stran
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F45.110

F45.210

F45.230
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Dejavnost
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
Sem spada:
– proizvodnja kalupov za kakršenkoli material; modelov; form
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
Sem spada:
– proizvodnja izoliranih žic, kablov, trakov in drugih izoliranih vodnikov,
opremljenih s konektorji ali brez njih
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij
Sem spada:
– proizvodnja električnih akumulatorjev in delov zanje
– popravila in polnjenje akumulatorjev
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
Sem spada:
– proizvodnja električnih svetilk, kot so:
lestenci, namizne, pisarniške in stoječe svetilke, svetilke za nočno omarico,
tudi neelektrične,
prenosne električne svetilke,
naprave za razsvetljavo na prostem in za cestno razsvetljavo,
kompleti okrasnih lučk za božična drevesa
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport
Sem spada:
– proizvodnja napihljivih čolnov in splavov
– proizvodnja drugih čolnov za razvedrilo in šport
– vzdrževanje, popravila in predelava čolnov za razvedrilo
Proizvodnja vozil za invalide
Proizvodnja drugih vozil
Proizvodnja žimnic
Proizvodnja glasbil
Proizvodnja športnih izdelkov
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
Proizvodnja bižuterije
Proizvodnja drugih izdelkov
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
Rušenje objektov in zemeljska dela
Sem spada:
– zemeljska dela: površinski odkop gradbišča, izkop, odkop in razstreljevanje
skal (minerstvo), kopanje jarkov, nasipavanje, planiranje
Splošna gradbena dela
Sem spada:
– montaža in postavljanje vnaprej izdelanih gradbenih elementov na
gradbišču
Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
Sem spada:
– urejanje in vzdrževanje javnih cest in poti ter površin za pešce
– barvanje in označevanje cestišč, parkirišč ipd.
– asfaltiranje in druga površinska obdelava funkcionalnih površin, dvorišč
– postavljanje prometnih znakov, cestnih ograj, grbin

F45.250

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
Sem spada:
– specializirana gradbena dela, ki zahtevajo posebne veščine ali opremo
vrtanje in kopanje jaškov, gradnja vodnjakov
postavljanje jeklenih elementov, ki jih izvajalec ni sam izdelal
tlakovanje
polaganje kamnitih, betonskih in opečnih izdelkov
postavljanje in razstavljanje delovnih odrov in ploščadi

F45.320

Izolacijska dela
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F45.420
F45.430

F45.441
F45.450
F45.500

G50.200

G52.710
G52.740
H55.301
H55.302
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H55.304
I60.211
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I60.220
I60.230
I60.240
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K74.700

K74.820
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Dejavnost
Druge inštalacije pri gradnjah
Sem spada:
– inštalacija drugje neomenjenih napeljav in opreme v stavbah in drugih
gradbenih objektih
– montaža rolet
– montaža ograj
– splošno vzdrževanje in popravila vodovodnih in električnih napeljav v
stavbah
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
Oblaganje tal in sten
Sem spada:
– z betonskimi in kamnitimi ploščicami
– s parketom in drugimi lesenimi oblogami
– s talnimi oblogami iz tekstila, linoleja, gume in plastičnih mas
– z oblogami iz naravnega kamna, marmorjam, granita, skrilavcev
– z oblogami za tla ali stene iz teraca
– struženje in lakiranje parketa
Steklarska dela
Druga zaključna gradbena dela
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Sem spada:
– vzdrževanje in popravila motornih vozili
pranje, poliranje
popravilo vetrobranskih stekel in oken
– popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev pri kolesih ter
uravnovešanje
– protikorozijska zaščita
– vleka
– naknadno vgrajevanje delov in dodatne opreme
– pomoč na cestah
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov
Druga popravila izdelkov široke porabe
Dejavnost restavracij in gostiln
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
Dejavnost slaščičarn, kavarn
Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah
Dejavnost taksistov
Drug kopenski potniški promet
Cestni tovorni promet
Izposojanje športne opreme
Čiščenje objektov in opreme
Sem spada:
– notranje čiščenje stavb vseh vrst, tudi čiščenje pisarn, tovarn, trgovin,
uradov in drugih poslovnih zgradb ter stanovanjskih blokov
– čiščenje oken
– čiščenje vlakov, avtobusov, letal,...
– čiščenje strojev
– čiščenje notranjosti tankerjev in rezervoarjev
– čiščenje steklenic in posod ipd.
Pakiranje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Sem spada:
– modno kreiranje tkanin, oblačil za konfekcijo in trikotažo, čevljev,
oblikovanje nakita, pohištva, notranje opreme in drugih izdelkov široke porabe
– notranja dekoracija in aranžerstvo (aranžiranje izložb in prostorov)

Stran
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O93.030

Dejavnost
Ravnanje z odplakami
Sem spada:
– praznjenje in čiščenje septičnih jam in rezervoarjev, vzdrževanje kemičnih
stranišč
– vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov
Zbiranje in odvoz odpadkov
Druge dejavnosti javne higiene
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Sem spada:
– ročno unikatno poslikovanje porcelana, stekla, keramike
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Sem spada:
– pranje, likanje ipd. vseh vrst tekstilij ter drugega tekstila, ki se opravlja z
mehanično opremo, ročno ali v samopostrežnih pralnicah, za gospodinjstva
ali poslovne stranke
– zbiranje in dostava perila oziroma oblačil za kemično čiščenje, pranje in
likanje
– krpanje in manjša popravila oblek ali drugih tekstilnih predmetov (npr.
preprog), če so opravljena skupaj s čiščenjem
Pogrebna dejavnost

O93.040

Druge dejavnosti za nego telesa

O93.050

Druge osebne storitve
Sem spada:
– dejavnost čistilcev obutve, vratarjev, postreščkov,...
– obratovanje samopostrežnih avtomatov za osebne storitve, kot so
samopostrežne tehtnice, fotografski aparati na žetone ali kovance, naprave
za merjenje pritiska ipd.
– izvajanje preprostih ﬁzičnih del
– šoferske storitve s tujim avtomobilom
– druge osebne storitve

O90.021
O90.032
O92.310
O93.010

5. člen
Storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve
dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev, so:
Šifra
DH 25.120

Dejavnost
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila

DK29.310

Proizvodnja traktorjev
– popravilo traktorjev

DL33.400

Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme

G50.200

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

G52.482

Dejavnost cvetličarn

G52.488

Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.

G52.710

Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov

G52.720

Popravilo električnih gospodinjskih aparatov

G52.730

Popravilo ur, nakita

G52.740

Druga popravila izdelkov široke porabe

K72.500

Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav

K74.810

Fotografska dejavnost

O93.021

Frizerska dejavnost
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Šifra
O93.022

Dejavnost
Kozmetična dejavnost

O93.023

Pedikerska dejavnost

O93.040

Druge dejavnosti za nego telesa

6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati
Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih
dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/00 in 16/01).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 056-04/2004-1
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2111-0014

Št.

11501

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 408-26/2001-11
Ljubljana, dne 23. avgusta 2004.
EVA 2004-2511-0251
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije Republike Slovenije za energijo

Stran

– 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– 99.000 eksteritorialne organizacije in združenja.«.

Vlada Republike Slovenije

4210.
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MINISTRSTVA
4211.

Pravilnik o prepovedi približevanja
določenemu kraju oziroma osebi

Na podlagi drugega odstavka 80. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA,
110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) in v skladu s
6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št.
52/02 in 51/04 – EZ) je Vlada Republike Slovenije sprejela

Na podlagi petega odstavka 39.a člena Zakona o policiji
(Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 50/04)
izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za
pravosodje in ministrom za delo, družino in socialne zadeve

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije
Republike Slovenije za energijo

PRAVILNIK
o prepovedi približevanja določenemu kraju
oziroma osebi

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04) se za 6. členom
doda nov 6 a. člen, ki se glasi:

I. UVODNE DOLOČBE

»6 a. člen
(dejavnosti agencije)
Dejavnosti agencije so v skladu z Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasiﬁkacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) razvrščene:
– 22.110 izdajanje knjig
– 22.130 urejanje revij in periodike
– 72.220 oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
– 72.300 obdelava podatkov
– 72.400 omrežne podatkovne storitve
– 73.102 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
– 73.201 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
– 74.110 pravno svetovanje
– 74.130 raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– 75.110 splošna dejavnost javne uprave
– 75.130 urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje

Namen pravilnika
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in način izvedbe ukrepa
prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi (v
nadaljnjem besedilu: prepoved približevanja).
Kraj prepovedi približevanja
2. člen
Kraj prepovedi približevanja je kraj, kjer oškodovanec
stanuje, dela, se izobražuje, je v varstvu ali se vsakodnevno giblje. Prepoved približevanja določenemu kraju oziroma
osebi zajema tudi prepoved nadlegovanja po komunikacijskih
sredstvih.
Opredelitev bližnjega razmerja kršitelja z
oškodovancem
3. člen
V skladu z 230. členom Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 63/94, 70/94 – popravek, 23/99 in 40/04) je ali je bil
kršitelj z oškodovancem v naslednjem bližnjem razmerju:

Stran
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1. zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska
skupnost moža in žene;
2. krvni sorodniki v ravni vrsti so stari starši, starši,
otroci, vnuki, pravnuki;
3. krvni sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena so bratje, sestre, nečaki oziroma nečakinje, strici, tete;
4. sorodniki po svaštvu do vštetega drugega kolena so
tasti, tašče, zeti, snahe, očimi, mačehe, pastorki, pastorke;
5. posvojitelj je oseba, ki na podlagi odločbe o posvojitvi
otroka pridobi roditeljsko pravico;
6. posvojenec je oseba, ki se popolnoma izloči iz rodbine naravnih staršev in povsem preide v rodbino posvojitelja,
v kateri dobi položaj naravnega otroka;
7. rejnik je oseba, ki ima dovoljenje za izvajanje rejniške
dejavnosti;
8. rejenec je otrok, ki se namesti v rejniško družino na
podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center);
9. druga oseba, s katero živi kršitelj v skupnem gospodinjstvu.
II. POLICIJSKI POSTOPKI IN NADZOR
Kriteriji za ugotavljanje okoliščin za izrek ukrepa
4. člen
Okoliščine, navedene v prvem odstavku 39.a člena
Zakona o policiji (v nadaljnjem besedilu: zakon), policisti
ugotavljajo predvsem:
– na podlagi dotedanjega grdega ravnanja kršitelja
(dva- ali večkratno ponavljanje tovrstnih ravnanj);
– neposredno na kraju dogodka (npr. kršitelj grozi oškodovancu z verbalnim, ﬁzičnim ali psihičnim nasiljem tudi ob
prisotnosti policistov ali takšno nasilje poizkuša oziroma celo
izvaja nad oškodovancem – vidne in ugotovljene sledi telesnih poškodb v skladu z veljavnimi akti, ki urejajo klasiﬁkacijo
telesnih poškodb ali druga ogrožajoča dejanja);
– z zbiranjem obvestil od žrtve ali drugih oseb (očividci,
sostanovalci, priče, naključne priče ipd.);
– na podlagi podatkov centra (njihove evidence, poznavanje razmer med kršiteljem in oškodovancem ipd.).
Policisti lahko okoliščine iz prejšnjega odstavka sami
neposredno ugotovijo ob posredovanju – intervenciji, ali pa
podatke o obstoju teh okoliščin pridobijo na podlagi zbiranja
obvestil.
Pristojna policijska postaja
5. člen
Pisna odredba, ki je ni bilo mogoče vročiti kršitelju, se
pritrdi na oglasno desko tiste policijske postaje, na območju
katere je bila kršitev storjena (v nadaljnjem besedilu: pristojna policijska postaja).
Pisna odredba
6. člen
Pisna odredba o izrečenem ukrepu se izda po vzorcu,
ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim
(priloga 1).
Če podatki in dokazi o razlogih za izrečeni ukrep obstajajo v pisni obliki oziroma jih je mogoče natisniti, jih policisti priložijo k pisni odredbi in dokumentaciji, ki se pošljejo
v presojo preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča (v
nadaljnjem besedilu: preiskovalni sodnik).
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Zapustitev kraja oziroma območja prepovedi in
prevzem osebnih stvari
7. člen
Kršitelj, ki mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja, mora ravnati v skladu z določili tretjega odstavka 39.a
člena zakona.
Prebivališče, v katerem živi skupaj z oškodovancem,
mora takoj zapustiti.
Pred zapustitvijo prebivališča, v katerem živi skupaj z
oškodovancem (ali ima na tem naslovu prijavljeno stalno ali
začasno prebivališče), mu policisti pod njihovim nadzorom
omogočijo, da iz njega vzame:
– svoje osebne dokumente;
– njegova ﬁnančna in plačilna sredstva – kartice, čeke
idr.;
– svoje osebne stvari, ki jih potrebuje za bivanje zunaj
tega prebivališča, zlasti pa: obutev, oblačila, osebne stvari in
pripomočke za osebno higieno za vsaj 10 dni bivanja zunaj
kraja prepovedi približevanja.
Izročitev ključev prebivališča
8. člen
Policisti kršitelja, ki mu je bil izrečen ukrep prepovedi
približevanja, pozovejo, da jim izroči ključe prebivališča. O
prevzemu ključev izdajo potrdilo. Obrazec potrdila je sestavni
del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (priloga 2).
Policisti prevzete ključe za čas trajanja ukrepa hranijo
na pristojni policijski postaji. Po prenehanju ukrepa se ključi
vrnejo kršitelju, ki prevzem ključev potrdi s podpisom.
Odstranitev kršitelja, ki ne upošteva odredbe
9. člen
Kršitelja, ki ne upošteva odredbe o prepovedi približevanja, policisti nemudoma odstranijo na primerno razdaljo, ki ne
sme biti manjša od razdalje, določene v pisni odredbi.
Obvestitev centra
10. člen
O izrečenem ukrepu prepovedi približevanja policija
takoj po telefonu obvesti center, in sicer:
– v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7.00 do
15.00 ure ter v sredo od 7.00 do 17.00 ure krajevno pristojni center;
– v dneh, ko centri ne delajo in med delovnimi dnevi
med 15.00 in 7.00 uro oziroma v sredo med 17.00 in 7.00 uro
pa center, ki izvaja interventno službo za določeno krajevno
območje, za katerega v tem času izvaja vse nujno potrebne
naloge krajevno pristojnega centra.
Interventna služba centra je dolžna prvi naslednji delovni
dan obvestiti krajevno pristojni center.
Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, pripravi in
skrbi za točne sezname in telefonske številke centrov in
interventnih služb v Republiki Sloveniji, katere je policija
dolžna obvestiti o izrečenem ukrepu prepovedi približevanja.
Seznam se posreduje ministrstvu, pristojnemu za notranje
zadeve, in policiji ter se objavi na spletni strani ministrstva,
pristojnega za socialne zadeve.
Centri s pomočjo ministrstva, pristojnega za socialne
zadeve, za območje svoje krajevne pristojnosti vodijo seznam organizacij, ki lahko oškodovancu zagotovijo ustrezno
pomoč in skrbijo za sprotno dopolnjevanje seznama.
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Izrekanje prepovedi približevanja mladoletnim osebam
ali osebam, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost
11. člen
Če je kršitelj mladoletna oseba ali oseba, ki ji je bila
odvzeta poslovna sposobnost, oškodovanci pa so starši
mladoletne osebe ali zakoniti zastopniki osebe, ki ji je bila
odvzeta poslovna sposobnost, policisti ob izreku prepovedi
približevanja nemudoma obvestijo krajevno pristojni center
ali interventno službo centra.
Nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja
12. člen
Nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja izvaja policija v skladu s šestim odstavkom 39.a člena zakona.
Policija sme kadarkoli preverjati izvajanje ukrepa prepovedi
približevanja.
Ko preiskovalni sodnik s sklepom potrdi ukrep prepovedi približevanja oziroma ga izreče za čas do 10 dni ali podaljša do 60 dni, pristojna policijska postaja, ki je izdala pisno
odredbo, zagotovi nadziranje izvajanja ukrepa.
Policija lahko izvaja nadzor nad kršiteljem samo na
krajih, ki so določeni kot kraji prepovedi približevanja.
III. POSTOPEK PREISKOVALNEGA SODNIKA
Vročitev odločbe oškodovancu
13. člen
Preiskovalni sodnik sklep o prepovedi približevanja vroči v vednost tudi oškodovancu.
Odločanje o podaljšanju izrečenega ukrepa na predlog
oškodovanca
14. člen
Oškodovanec mora k predlogu preiskovalnemu sodniku
iz 39.b člena zakona o podaljšanju ukrepa prepovedi približevanja priložiti dokaze o utemeljenih razlogih za sum, da bo
kršitelj nadaljeval z ogrožanjem tudi po preteku 10 dni, za katere je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja določenemu
kraju oziroma osebi. Utemeljeni razlogi za sum, da bo kršitelj
nadaljeval z ogrožanjem, so predvsem naslednji:
– neupoštevanje ukrepa prepovedi približevanja, še zlasti če je to ugotovljeno pri policijskemu nadzoru;
– izrečena globa/e zaradi neupoštevanja prepovedi približevanja;
– ugotovljeno nadlegovanje po komunikacijskih sredstvih.
IV. POSTOPKI CENTROV ZA SOCIALNO DELO
Obveznost seznanjanja oškodovanca z organizacijami,
ki so mu na voljo za materialno in nematerialno pomoč
15. člen
Strokovni delavec centra mora takoj po izrečenem ukrepu navezati/poiskati stik z oškodovancem in ga v okviru
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storitve prve socialne pomoči seznaniti z možnimi oblikami
pomoči za reševanje osebne stiske, ki jih lahko ponudi center
in z možnostmi pomoči pri drugih organizacijah, ki izvajajo
materialno ali nematerialno pomoč ali dopolnilne programe
socialnega varstva.
Varnost in varstvo mladoletne osebe
16. člen
Če je oškodovanec oseba, mlajša od 18 let, ki je bila
ob izreku ukrepa prepovedi približevanja sama s kršiteljem
oziroma nima ob sebi druge odrasle osebe, ki bi jo lahko zaščitila, mora strokovni delavec centra poskrbeti za varnost in
varstvo mladoletne osebe.
Krajevno pristojni center mora takoj ugotoviti potrebo
po uvedbi postopka za zaščito mladoletne osebe po uradni
dolžnosti in ustrezno ukrepati v skladu z javnimi pooblastili.
Pomoč kršitelju pri odpravi vzrokov njegovega
ravnanja
17. člen
Krajevno pristojni center naveže stik tudi s kršiteljem in
ga seznani s svojimi storitvami in storitvami drugih organizacij, namenjenim zagotavljanju pomoči za odpravo vzrokov
kršiteljevega ravnanja.
V. VARSTVO PODATKOV
Dolžnost skrbnega ravnanja
18. člen
Vsi, ki obdelujejo osebne podatke po tem pravilniku, so
z njimi dolžni ravnati v skladu s predpisi o varstvu osebnih
podatkov.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14-01-016-195/2004/1
Ljubljana, dne 17. julija 2004.
EVA 2004-1711-0050
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
Zdenka Cerar l. r.
Ministrica
za pravosodje
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
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PRILOGA 1

Naziv policijske enote
Šifra:
Datum:
Na podlagi dolo�il drugega odstavka 39.a �lena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 110/03 pre�iš�eno besedilo) izdaja _____________________________________________________
(ime in priimek policista, naziv in naslov policijske enote)
___________________________________________________________________________
O D R E D B O,
s katero je bilo dne _________________ ob _____________ uri odrejeno,
da se ______________________________________________________________________
(ime in priimek kršitelja, EMŠO, za tujca rojstni podatki in državljanstvo)
___________________________________________________________________________
(stalno oziroma za�asno prebivališ�e kršitelja)
ne sme približati _____________________________________________________________
(ime in priimek oškodovanca/ev)
___________________________________________________________________________
na razdaljo, ki znaša najmanj ___________ metrov do _____ ure _____________________.
(od 50 do 200 m)
(dan, mesec, leto)
Izre�eni ukrep pomeni, da se _____________________________________ namerno ne sme
(ime in priimek kršitelja)

približati na razdaljo, ki je manjša od razdalje, dolo�ene v tej odredbi. Poleg tega izre�eni ukrep tudi pomeni, da
se _____________________________________ na zgoraj dolo�eno
(ime in priimek kršitelja)
razdaljo ne sme približati tudi___________________________________________________
(vpisati kraj, kjer oškodovanec stanuje, dela, se izobražuje, je v varstvu ali
kraj, kjer se oškodovanec vsakodnevno giblje)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .
Izre�eni ukrep zajema tudi prepoved nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih.
_____________________________________ mora kraj oziroma obmo�je prepovedi takoj
(ime in priimek kršitelja)
zapustiti, policistu pa izro�iti klju�e prebivališ�a, v katerem živi skupaj z oškodovancem.
O P I S

O G R O Ž A N J A

V opis ogrožanja in utemeljitev razlogov za odrejeni ukrep je treba vpisati konkretno ogrožanje (na�in, obseg in
trajanje) in utemeljiti razloge za odrejeni ukrep (prejšnja ukrepanja policije, trajajo�e ali prejšnje grdo ravnanje
in podobno).
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OBVESTILO KRŠITELJU:
Izdana odredba bo takoj posredovana v presojo preiskovalnemu sodniku okrožnega sodiš�a
__________________________________, ki bo odlo�il o izre�enem ukrepu.
(vpisati krajevno pristojno okrožno sodiš�e)

Vro�eno:
1x kršitelj
1x preiskovalni sodnik okrožnega sodiš�a v ______________
1x oškodovanec (brez prilog)
1x zbirka dokumentarnega gradiva
Podpis policista

mp

______________________

Odredba je bila kršitelju osebno vro�ena dne _____________________ ob __________ uri.
PODPIS PREJEMNIKA
____________________________

POLICIST
____________________

Opomba vro�evalca:
Ker se kršitelja:
- ni našlo na posredovanem naslovu
- ker naslova, kjer se bo nahajal, ni hotel povedati,
je bila odredba dne __________________ ob
____________________________________ .
(pristojna policijska postaja)

_____________

uri

pritrjena

na

POLICIST
_____________________

oglasno

desko
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PRILOGA 2

………………………………………..
(vzglavna štampiljka)

I. del

POTRDILO

Na podlagi dolo�b tretjega odstavka 39.a �lena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 110/03 – pre�iš�eno
besedilo) so bili od____________________________________________________________________
(ime in priimek kršitelja)

stanujo�ega (e) _______________________________________________________________________
(kraj, ulica)

dne _________________ ob____________ uri, v kraju
___________________________________________________________________________,
(kraj, ulica, hišna številka)

prevzeti klju�i prebivališ�a. Klju�e prebivališ�a je policija prevzela zaradi ukrepa
prepovedi približevanja in se hranijo na:
___________________________________________________________________________.
(pristojna policijska postaja)

POLICIST
___________________________
mp

(ime in priimek policista)

________________________________________________________________
II. del

VRNITEV KLJU�EV

Klju�i so bili dne ___________ ob ______ uri vrnjeni _______________________________
(ime in priimek)

________________________________ na (v) _____________________________________
(kraj, ulica, hišna številka)

__________________________________________________________________________ .
Potrjujem prevzem klju�ev:

______________________
(ime in priimek osebe, ki so ji bili klju�i vrnjeni)

Klju�e vrnil:

______________________
(ime in priimek policista)
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Navodilo za izpolnjevanje potrdila
1.

Potrdilo na tem obrazcu se izda vselej, ko policist izre�e ukrep prepovedi približevanja dolo�eni osebi ali
dolo�enemu kraju v skladu z dolo�ili 39.a �lena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 110/03 – pre�iš�eno
besedilo) in pozove osebo, da mu izro�i klju�e.

2.

Potrdilo se izpolni v dvojniku.

3.

Prvi del obrazca (Potrdilo) policist izpolni ob prevzemu klju�ev.

4.

Original potrdila se izro�i osebi, od katere so bili klju�i prevzeti, kopija pa se hrani v zbirki dokumentarnega
gradiva policijske postaje, skupaj s spisom.

5.

Drugi del obrazca (Vrnitev klju�ev) se izpolni, ko se klju�i vrnejo osebi. �e oseba nima ve� svojega izvoda
obrazca, se izpolni samo arhivski izvod.

6.

Policist mora rubrike v potrdilu izpolniti s tiskanimi �rkami z zahtevanimi podatki.

4212.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev in
tablic

Na podlagi 206. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 39/00 – popr.
odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02, 54/02 – odl. US in
67/02) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
1. člen
V pravilniku o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
(Uradni list RS, št. 63/03 in 81/03) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
»2. člen
Cene za posamezne tiskovine, obrazce in tablice so:

A)

B)

C)

Vozniško dovoljenje slovensko

Prodajna cena
z DDV
273 SIT

Vozniško dovoljenje slovensko – italijansko

273 SIT

Vozniško dovoljenje slovensko – madžarsko

273 SIT

EU Prometno dovoljenje slovensko

273 SIT

EU Prometno dovoljenje slovensko – italijansko

273 SIT

EU Prometno dovoljenje slovensko – madžarsko

273 SIT

Ovitek dvodelni

8 SIT

Ovitek trodelni

12 SIT

Potrdilo za preizkusne tablice PROM – 17

22 SIT

Preizkusna tablica za avto, samolepilna – par

1.871 SIT

Preizkusna tablica za motorno kolo, samolepilna – kos

1.310 SIT

Preizkusna tablica za motorno vozilo, kovinska – par

3.056 SIT

Registrska tablica za avto – par, 2 x (dim. 120 x 520 mm)

4.307 SIT

Registrska tablica za avto dimenzije »R-4« – par, 1x (dim. 120 x 520 mm) in 1 x (dim. 220 x 340 mm)

4.307 SIT

Ponovljena registrska tablica vlečnega vozila za lahki priklopnik – kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)

3.056 SIT
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Prodajna cena
z DDV

Ponovljena registrska tablica vlečnega vozila za lahki priklopnik – kos, »R-4«, 1 x (dim. 220 x 340 mm)

3.056 SIT

Registrska tablica za avto in lahki priklopnik – kpl, 3 x (dim. 120 x 540 mm)

6.460 SIT

Registrska tablica za avto in lahki priklopnik dimenzije »R-4« – kpl, 2 x (dim. 120 x 520 mm)
in 1 x (220 x 340 mm)

6.460 SIT

Registrska tablica za priklopno vozilo – kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)

2.154 SIT

Registrska tablica za priklopno vozilo dimenzije »R-4« – kos, 1 x (dim 220 x 340 mm)

2.154 SIT

Registrska tablica vozil za motorno vozilo – kos, 1 x (dim. 150 x 150 mm)

1.776 SIT

Registrska tablica vozil za kolo z motorjem – kos, 1 x (dim. 130 x 105 mm)

1.776 SIT

Registrska tablica za izvoz (brez nalepk) – par, 2 x (dim. 120 x 520 mm)

4.307 SIT

Registrska tablica za izvoz (brez nalepk) dimenzije »R-4« – par 1x (dim. 120 x 520 mm)
in 1 x (220 x 340 mm) – brez nalepk

4.307 SIT

Registrska tablica za izvoz dim. 220 x 220 mm

2.839 SIT

Registrska tablica za izvoz motornega kolesa – kos, 1 x (dim. 150 x 150 mm) – brez nalepk

1.776 SIT

Registrska tablica za izvozno kolo z motorjem – kos, 1x (dim. 130 x 105 mm) – brez nalepk

1.776 SIT

Registrska tablica za izvoz priklopnega vozila – kos, 1x (dim. 120 x 520 mm) – brez nalepk

2.154 SIT

Registrska tablica za izvoz priklopnega vozila dimenzije »R-4« – kos, 1 x (220 x 340 mm)

2.154 SIT

Nalepka za izvozno tablico za avto – kos

256 SIT

Nalepka za izvozno tablico za motorno kolo – kos

256 SIT

Nalepka za izvozno tablico za kolo z motorjem – kos

256 SIT

Registrska tablica za začasno registriran avto – par, 2 x (dim. 120 x 520 mm)

4.307 SIT

Registrska tablica za začasno registriran avto dimenzije »R-4« – par, 1 x (dim. 120 x 520 mm)
in 1 x (dim. 220 x 340 mm)

4.307 SIT

Registrska tablica za začasno registriran avto – kpl, 3 x (dim. 120 x 520 mm)

6.460 SIT

Registrska tablica za začasno registriran avto dimenzije »R-4« – kpl, 2 x (dim. 120 x 520 mm)
in 1x (220 x 340 mm)

6.460 SIT

Ponovljena registrska tablica za začasno registriran avto – kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)

3.056 SIT

Ponovljena registrska tablica za začasno registriran avto dimenzije »R-4« – kos, 1 x (220 x 340)

3.056 SIT

Registrska tablica za začasno registrirano vozilo – kos, 1 x (dim. 220 x 220 mm)

2.839 SIT

Registrska tablica za začasno registrirano motorno kolo – kos, 1 x (dim. 150 x 150 mm)

1.776 SIT

Registrska tablica za začasno registrirano kolo z motorjem – kos, 1 x (dim. 130 x 105 mm)

1.776 SIT

Registrska tablica za začasno registrirano priklopno vozilo – kos, 1 x (120 x 520 mm)

2.154 SIT

Registrska tablica za začasno registrirano priklopno vozilo – kos, »R-4«, 1 x (dim. 220 x 340 mm)

2.154 SIT

Registrska tablica za začasno registrirano priklopno vozilo – kos, »R-4«, 1 x (dim. 220 x 220 mm)

2.839 SIT

Registrska tablica za policijski avto – par, 2 x (dim. 120 x 520mm)

4.527 SIT

Registrska tablica za policijski avto dimenzije »R-4« – par, 1 x (dim. 120 x 520 mm) in 1 x (220 x 340 mm)
Ponovljena registrska tablica za policijski avto – kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)

4.527 SIT
3.056 SIT

Ponovljena registrska tablica za policijski avto dimenzije »R-4« – kos, 1 x (dim. 220 x 340mm)

3.056 SIT

Registrska tablica za policijsko vozilo dimenzije – kos, 1 x (dim. 220 x 220 mm)

2.839 SIT

Registrska tablica za policijsko motorno vozilo – kos, 1 x (dim. 150 x 150 mm)

1.776 SIT

Registrska tablica za policijsko kolo z motorjem – kos, 1 x (dim. 130 x 105 mm)

1.776 SIT

Registrska tablica za policijsko priklopno vozilo 1 x (dim. 120 x 520 mm)

2.271 SIT

Registrska tablica za policijsko priklopno vozilo dimenzije »R-4« – kos, 1x (220 x 340 mm)

2.271 SIT

Registrska tablica za traktor velika – kos, 1 x (dim. 220 x 220 mm)

2.839 SIT

Registrska tablica za traktor podolgovata – kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)

2.839 SIT

Registrska tablica za traktor dimenzije »R-4« – kos, 1 x (dim. 220 x 340 mm)

2.839 SIT

Registrska tablica za traktor mala – kos, 1 x (dim. 150 x 150 mm)

2.184 SIT

Registrska tablica za traktorski priklopnik velika – kos, 1x (dim. 220 x 220 mm)

2.839 SIT

Registrska tablica za traktorski priklopnik podolgovata – kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)

2.839 SIT

Registrska tablica za traktorski priklopnik dimezije »R-4« – kos, 1 x (dim. 220 x 340 mm)

2.839 SIT

Registrska tablica za traktorski priklopnik mala – kos, 1 x (dim. 150 x 150 mm)

2.184 SIT

Registrska tablica za avto za tuje predstavništvo – par, 2 x (dim. 120 x 520 mm)

4.307 SIT
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Prodajna cena
z DDV
Registrska tablica za avto za tuje predstavništvo dim. »R-4« – par, 1 x (dim. 120 x 520 mm)
in 1 x (dim. 220 x 340 mm)

4.307 SIT

Ponovljena registrska tablica za avto za tuje predstavništvo – kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)

3.056 SIT

Ponovljena registrska tablica za avto za tuje predstavništvo dim. »R-4« -kos, 1 x (220 x 340 mm)

3.056 SIT

Registrska tablica za motorno kolo za tuje predstavništvo – kos, 1x (dim. 130 x 105 mm)

1.776 SIT

Registrska tablica za kolo z motorjem za tuje predstavništvo – kos, 1 x (dim. 130 x 105 mm)

1.776 SIT

Zamenjava registrske tablice za avto – par, 2 x (dim. 120 x 520 mm)

4.511 SIT

Zamenjava registrske tablice za avto dimenzije »R-4« – par, 1 x (dim. 120 x 520 mm)
in 1 x (dim. 220 x 340 mm)

4.511 SIT

Zamenjava registrske tablice za avto – kpl, 3 x (dim. 120 x 520 mm)

6.781 SIT

Zamenjava registrske tablice za avto dimenzije »R-4« – kpl, 2 x (dim. 120 x 520 mm)
in 1 x (220 x 340 mm)

6.781 SIT

Grb veliki (za registrske tablice dim. 520 x 120 mm in 340 x 220 mm)

256 SIT

Grb srednji (za registrske tablice dim. 220 x 220 mm)

160 SIT

Grb mali (za registrske tablice dim. 150 x 150 mm in 105 x 130 mm)

160 SIT

Vrečke za RT (za registrske tablice dim. 120 x 520 mm, 220 x 340 mm, 150 x 150 mm in 130 x 105 mm)

306 SIT

Kartonska škatla

114 SIT

Papirnate kuverte za RT (za dim. 120 x 520 mm)
D)
E)

»L« tablica za motorno kolo – kos, 1 x (dim. 120 x 120 mm)

2.806 SIT

»L« tablica za tovorna in kmetijska vozila – kos, 1 x (dim. 220 x 220 mm)

3.341 SIT

Potrdilo PROM-25 z znakom za parkiranje invalida

100 SIT

Potrdilo PROM-25 z znakom za parkiranje zdravnika

100 SIT
250 SIT

Potrdilo o opravljanjem vozniškem izpitu PROM-11
F)

4 SIT

1.475 SIT

Komplet nalepke za tehnični pregled motornih in priklopnih vozil

32 SIT

Dodatni čistilni robček

.«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1321/03-217/139-2004
Ljubljana, dne 12. avgusta 2004.
EVA 2004-1711-0101
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

4213.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo
z eksplozivi

Na podlagi drugega odstavka 40. člena in 13. člena Zakona o eksplozivih (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja minister
za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi
1. člen
V Pravilniku o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi (Uradni list RS, št. 82/03) se v 3. členu v šesti alinei
pika nadomesti z vejico in dodata novi sedma in osma alinea,
ki se glasita:
»– delo odgovornih oseb v proizvodnji, prodaji in skladiščenju,
– streljanje z možnarji.«.

2. člen
V drugem odstavku 4. člena se za besedama »izvajanju
ognjemetov« postavi vejica in doda besedilo »za streljanje z
možnarji ter delo odgovornih oseb v proizvodnji, prodaji in
skladiščenju«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(pogoji za kandidate)
K usposabljanju in preverjanju strokovne usposobljenosti se lahko prijavijo kandidati, ki poleg pogojev iz zakona
izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– izobrazbo v skladu z zahtevami, ki so predpisane za
posamezni delovni proces, vendar najmanj srednjo poklicno
izobrazbo za odgovorne osebe, trgovce, minerje in izvajalce
ognjemetov,
– da je zdravstveno sposoben opravljati dela.«.
4. člen
V 6. členu se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se
glasi:
»usposabljanje za pomožna dela, polnjenje streliva za
lastno uporabo ter streljanje z možnarji«.
V četrtem odstavku se uvodni stavek spremeni tako,
da se glasi:
»Za polnjenje streliva za lastno uporabo in streljanje z
možnarji mora usposabljanje zajemati naslednje vsebine:«.
V petem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se
glasi:
»Predavateljem ni potrebno izpolnjevati pogojev iz prvega odstavka 13. člena tega pravilnika, morajo pa imeti
najmanj srednjo poklicno izobrazbo in pet let izkušenj pri
polnjenju streliva za lastno uporabo.«.
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V šestem odstavku se za besedama »lastno uporabo«
doda besedilo: »ali streljajo z možnarji«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(usposabljanje za trgovce, skladiščnike in odgovorne osebe
v proizvodnji, prodaji in skladiščenju)
(1) Program usposabljanja za trgovce, skladiščnike ter
odgovorne osebe mora zajemati naslednje vsebine:
– poznavanje eksplozivov in izdelkov, polnjenih z njimi,
– nevarnosti, ki jih eksplozivi in izdelki, polnjeni z njimi
predstavljajo,
– način označevanja eksplozivov in način skladiščenja,
– način vodenja evidenc o eksplozivih,
– varnostne ukrepe v primeru izrednih dogodkov,
– poznavanje varnostnih listov za eksplozive,
– za odgovorne osebe v proizvodnji poznavanje tehnološkega procesa in ukrepov za varno delo ob izrednih
dogodkih.
(2) Program strokovnega usposabljanja za trgovce,
skladiščnike ter odgovorne osebe izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje za izvajalce usposabljanj iz tega pravilnika.
(3) Preverjanje usposobljenosti trgovcev, skladiščnikov
ter odgovornih oseb opravi strokovna komisija, ki jo imenuje
minister za notranje zadeve.
(4) Če ima trgovec, skladiščnik, oseba, ki strelja z možnarji, ali odgovorna oseba že certiﬁkat za minerja ali izvajalca
ognjemeta, se mu usposobljenost za trgovca, skladiščnika ali
za streljanje z možnarji prizna z dnem, ko dobi certiﬁkat za
minerja ali izvajalca ognjemetov.«.
6. člen
V drugem odstavku 11. člena se na koncu doda nov
stavek, ki se glasi:
»Dovoljenje MNZ odvzame, če ugotovi, da izvajalec
usposabljanja ne izpolnjuje več pogojev.«.
7. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »VII. stopnjo
izobrazbe« nadomesti z besedilom »univerzitetno izobrazbo«.
8. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Izvajalec mora zagotoviti praktično usposabljanje
za programe, katerih sestavni del je tudi praktično usposabljanje.«
Tretji odstavek se črta.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedama »lastno
uporabo« doda besedilo »ali streljajo z možnarji«, za besedama »pirotehničnih efektov« pa se doda besedilo »ter vseh
odgovornih oseb«.

si:

10. člen
Četrti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se gla-

»(4) Predsednik komisije mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, člani pa najmanj visoko strokovno izobrazbo.
Vsi morajo imeti vsaj osem let delovnih izkušenj na področju,
ki ga pokrivajo.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Vodja praktičnega usposabljanja za minerje je lahko samo oseba, ki ji je bilo izdano potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za tehničnega vodjo po predpisih, ki urejajo
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rudarstvo in ima certiﬁkat v skladu s tem pravilnikom. Vodja
praktičnega usposabljanja za izvajalca ognjemetov je lahko
samo izvajalec ognjemetov s certiﬁkatom, vodja praktičnega
usposabljanja za izvajalca specialnih pirotehničnih efektov
pa izvajalec specialnih pirotehničnih efektov s certiﬁkatom.
O praktičnem delu usposabljanja mora vodja za vsakega
kandidata sestaviti poročilo, katerega sestavni del so podatki
o osebnem imenu kandidata ter vodje praktičnega usposabljanja, kje je kandidat zaposlen, kdaj in kje je opravljal
praktično usposabljanje, kaj je preizkus kandidata obsegal in
oceno uspešno ali neuspešno ter podatke o strokovni usposobljenosti vodje praktičnega usposabljanja in organ, ki je
izdal potrdilo o strokovnem usposabljanju vodje praktičnega
usposabljanja.«
11. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(vsebina prijave)
(1) Prva prijava vsebuje rojstne podatke, potrdilo o izobrazbi, potrdilo delodajalca o rednem delu, če je kandidat
v delovnem razmerju, zdravniško spričevalo, potrdilo o nekaznovanju in poročilo vodje praktičnega usposabljanja o
uspešno opravljenem praktičnem delu za minerja, izvajalca
ognjemetov ali izvajalca specialnih pirotehničnih efektov.
(2) Kandidati za izvajalca ognjemeta lahko predložijo
potrdilo o sodelovanju pri izvedbi ognjemetov, ki ga lahko
izda le odgovorna oseba pravne osebe za posamezni ognjemet. Potrdilo mora vsebovati podatke o tem, kje in kdaj
ter na podlagi katerega dovoljenja je bil ognjemet izveden,
elaborat o izvedbi ognjemeta, podatke o tem, kolikšna masa
pirotehničnih snovi je bila uporabljena, razred pirotehničnih
izdelkov, ki so bili uporabljeni, način proženja ter načrt postavitve ognjemeta. Če je kandidat sodeloval pri najmanj desetih
ognjemetih, se mu to lahko prizna kot praktični del izpita za
izvajalca ognjemeta, o čemer pisno odloči komisija.
(3) Naslednjim prijavam ni potrebno prilagati dokumentov o zaključenem izobraževanju, razen če gre za izobraževanja, ki so jih opravili v času od prejšnjega preverjanja
usposobljenosti.
(4) Prijava ﬁzičnih oseb obsega osebne podatke in fotokopijo orožne listine.«
12. člen
V 19. členu se črta tretji odstavek.
Sedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
13. člen
V prvem odstavku 21. člena se za besedama »strokovni
usposobljenosti« doda besedilo »z oznako UZ-24«.
14. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(priznavanje prejšnjih izobraževanj)
(1) Kdor se je po primerljivih programih usposobil za
delo z eksplozivi, ki jih ureja ta pravilnik, ta dela pa redno
opravlja, in do 5. 9. 2005 opravi preverjanje znanja, se mu
izda certiﬁkat v skladu s tem pravilnikom. Za te kandidate ne
velja prva alinea 5. člena tega pravilnika.
(2) Primerljivost programov in ustreznost dokazil o praktični usposobljenosti preveri strokovna komisija za preverjanje znanja.«.
15. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del
tega pravilnika.
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16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 132-07/216-01-11/2003
Ljubljana, dne 21. junija 2004.
EVA 2004-1711-0106
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

PRILOGA
PRILOGA 3
CERTIFIKAT O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI ZA
DELO Z EKSPLOZIVI – obrazec
Barve na certiﬁkatu z oznako UZ-24 so v sistemu Pantone in štiribarvnem sistemu C/M/Y/K:
– modra
– rdeča
– rumena
– črna

Reﬂex Blue
Red 032
Yellow
Black

100/80/0/0
0/100/100/0
0/0/100/0
0/0/0/100

Podlaga na izkaznici: Pantone 148 0/11/38/0
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Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih
zemljišč

Na podlagi 76. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99 – ZNIDC,
54/00 – ZKme, 68/00 – odl. US, 27/02 – odl. US, 58/02
– ZMR-1, 67/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1, 36/03)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa izvajanje komasacij kmetijskih zemljišč. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa
tudi gozdovi, nezazidana stavbna zemljišča in druga zemljišča ter naprave na teh zemljiščih, ki se nahajajo zunaj poselitvenih območij, ki so na podlagi predpisov s področja urejanja
prostora določena v veljavnih prostorskih aktih in zemljišča
na območjih, ki se ne urejajo oziroma njihovo urejanje ni
predvideno z občinskimi lokacijskimi načrti.
II. PREDLOG ZA UVEDBO KOMASACIJSKEGA
POSTOPKA
2. člen
Uvedbo komasacijskega postopka predlagajo upravičenci z vložitvijo predloga za uvedbo komasacijskega postopka pri krajevno pristojni upravni enoti.
3. člen
Predlogu za uvedbo komasacijskega postopka je potrebno priložiti:
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1. predvidene meje komasacijskega območja in prikaz
obstoječega lastninskega stanja, ki se izrišejo na kopiji zemljiško katastrskega načrta. Posebej se označijo meje katastrskih občin, meje komasacijskega območja in meje zemljišč,
ki jih skupaj obdelujejo lastniki kmetije – obdelovalni kos, za
vsak obdelovalni kos se vpiše številka oziroma številke posestnih listov;
2. izsek iz občinskega prostorskega akta, ki se nanaša
na komasacijsko območje in se vlogi priloži v obliki potrjene
kopije prostorskega akta z legendo prikazanih vsebin;
3. predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, ki vsebuje tekstualni in graﬁčni del:
A) tekstualni del vsebuje strokovna mnenja, ki se nanašajo na:
a) posebne pogoje obdelave zemljišč, vezane na naravno speciﬁčnost in tradicionalnost,
b) kriterije za urejanje prostora po predpisih lokalne
skupnosti,
c) predvideno kmetijsko pridelavo,
d) predvidene ukrepe za ureditev zemljišč,
e) varovanje naravne in kulturne dediščine,
f) izračun predvidenega učinka komasacije;
B) graﬁčni del se izdela na podlagi podatkov iz zemljiškega katastra v povezavi z digitalnim ortofoto načrtom ali
ustreznim posnetkom terena. Najmanjše merilo za graﬁčni
del je 1:5000. Usklajeni in upoštevani morajo biti interesi varstva narave in krajine, poselitve oziroma pozidave zemljišč,
prometnih in drugih prostorskih ureditev, v skladu z veljavnimi
izvedbenimi prostorskimi akti. Pristojna upravna enota, na
katere območju se komasacija izvaja, preveri skladnost v
predlogu idejne zasnove predvidenih posegov v prostor z
veljavnim občinskim prostorskim aktom oziroma izvedbenimi
prostorskimi akti. Graﬁčni del vsebuje:
a) mejo komasacijskega območja, ki je praviloma načrtovana po parcelnih mejah ali mejah vodotokov, poti, cest,
železnice ipd.;
b) stanje pred komasacijo:
– parcelno stanje, meje katastrskih občin, poti, objekte
in naprave (kozolci, električni drogovi), trajne nasade, gozdove, posamezna drevesa, žive meje in obrežne pasove,
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– meje območij, na katerih obstajajo oziroma bodo nastali posebni pogoji obdelave zemljišč,
– meje območij, ki se urejajo z izvedbenimi prostorskimi
akti in padejo v komasacijsko območje,
– meje različne natančnosti podatkov zemljiškega katastra (izmera, ekspropriacija) znotraj območja komasacije;
c) predvideno stanje po komasaciji:
– razporeditev zemljiških kompleksov po predvideni
kmetijski pridelavi,
– mreže jarkov, poti, vzdrževalne pasove ob vodnih objektih, namakalne sisteme,
– vetrobranske pasove in druge objekte, ki se ohranjajo,
opuščajo ali zgradijo novi, v skladu z izvedbenimi prostorskimi akti,
– predvidene vzdrževalne pasove ob melioracijskih jarkih,
– predvidene ukrepe za varstvo tal,
– predlagane smeri obdelave;
4. pričakovane učinke komasacije, ki se jih določi s
primerjavo povprečne velikosti obdelovalnega kosa zemljišča, ki ga obdelujejo lastnik oziroma lastniki kmetije, pred
in po komasaciji. Povprečna velikost obdelovalnega kosa
se izračuna na podlagi dejanskega stanja pred komasacijo.
Pričakovana velikost obdelovalnega kosa po komasaciji temelji na predpostavki, da se po komasaciji dosežejo bistveno
boljši ekonomski učinki kmetijskih zemljišč. Na komasacijskih
območjih, kjer je predvidena gradnja linijskih infrastrukturnih
objektov, regulacije ali izgradnja novih vodnih objektov, je pri
oceni učinkov komasacije potrebno upoštevati tudi stanje, ki
bi nastalo po izgradnji načrtovanih objektov;
5. seznam lastnikov zemljišč s podatki o parcelah in površinah, ki jih imajo v lasti na predvidenem komasacijskem
območju, s podpisano izjavo za uvedbo komasacijskega
postopka, ki se ga izdela v naslednji obliki:
– abecedni seznam lastnikov zemljišč na komasacijskem območju s številko zemljiškoknjižnega vložka in številko posestnega lista. Slednji dve številki z označbo katastrske
občine,
– po številkah posestnih listov zbrane pristopne izjave
lastnikov zemljišč s podatki, o lastnikih, o njihovih parcelah
in z izjavo, da se podpisani strinjajo z vključitvijo navedenih
parcel v komasacijsko območje. Podatki o lastnikih zemljišč
morajo biti usklajeni s stanjem v zemljiški knjigi, podatki o
parcelah in površinah pa so podatki kot so evidentirani v
zemljiškem katastru;
6. seznam članov komasacijskega odbora;
7. ime in naslov investitorja komasacije, ki mora biti
pravna oseba, ter njegovo soglasje, da prevzema pravice,
obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva komasacije;
8. ime in naslov oziroma ﬁrma in sedež izbranega izvajalca geodetskih del;
9. ﬁnančno konstrukcijo pokrivanja stroškov in časovni
program izvedbe postopka.
4. člen
Priloge k predlogu za uvedbo komasacijskega postopka iz 1., 3., 4., in 9. točke prejšnjega člena izdela strokovno
usposobljena organizacija, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
geodetskih storitev ter ima pri svojem delu zagotovljeno sodelovanje strokovnjaka s kmetijskega področja. Pri izdelavi
predloga za uvedbo komasacijskega postopka sodelujejo
komasacijski odbor, službe pristojne za svetovanje v kmetijstvu, lokalna skupnost ter drugi, ki imajo upravičen interes za
ureditev zemljišč na tem območju.
III. ODLOČBA O UVEDBI KOMASACIJE
5. člen
Komasacija se uvede z odločbo upravne enote.
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6. člen
(1) Izrek odločbe o uvedbi komasacije mora poleg sestavin, ki jih določa zakon, ki ureja upravni postopek, vsebovati tudi seznam lastnikov (v nadaljnjem besedilu: komasacijski udeleženci), njihovih pooblaščencev in začasnih
zastopnikov v komasacijski sklad vloženih zemljišč, z navedbo parcelnih številk, katastrskih občin, številk posestnih listov
in zemljiškoknjižnih vložkov in prepoved prometa z zemljišči,
parcelacije in spreminjanja vrste rabe zemljišč.
(2) Odločba o uvedbi komasacije se vroči komasacijskim udeležencem in se objavi na krajevno običajen način.
Če je število komasacijskih udeležencev veliko, se lahko
posameznemu komasacijskemu udeležencu vroči le tisti del
odločbe, ki se nanaša nanj. Zaradi zaznambe uvedbe komasacije v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru se odločba
o uvedbi komasacijskega postopka s seznamom parcel iz
komasacijskega območja pošlje okrajnemu sodišču in geodetski upravi.
IV. ELABORAT IDEJNE ZASNOVE UREDITVE
KOMASACIJSKEGA OBMOČJA
7. člen
Elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja (v nadaljnjem besedilu: elaborat idejne zasnove) vsebuje naslednje priloge:
– tekstualni in graﬁčni del predloga idejne zasnove,
– sklep o razgrnitvi predloga idejne zasnove,
– pripombe in predloge na razgrnjeni predlog idejne
zasnove,
– zapisnik o sprejetih sklepih v zvezi s pripombami in
predlogi na razgrnjeni predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
– tekstualni in graﬁčni del idejne zasnove, pri kateri so
upoštevani sklepi iz predhodne točke,
– sklep o potrditvi elaborata idejne zasnove.
8. člen
(1) S sklepom o razgrnitvi predloga idejne zasnove
upravna enota obvesti komasacijske udeležence in druge, ki
imajo na komasacijskem območju izkazan pravni interes, o
kraju in času razgrnitve predloga idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, in jih pozove, da dajo svoje pripombe
in predloge. Sklep o razgrnitvi predloga idejne zasnove se
objavi na krajevno običajen način.
(2) Pripombe in predlogi na razgrnjeni predlog elaborata
idejne zasnove morajo biti dani v pisni obliki oziroma ustno
na zapisnik. Obravnava jih upravna enota v sodelovanju z
investitorjem komasacije, kmetijsko svetovalno službo, komasacijskim odborom in izvajalcem geodetskih del. Pri obravnavi se vodi zapisnik. Upravna enota pripravi stališča do
pripomb in predlogov za morebitne spremembe in dopolnitve
predloga elaborata idejne zasnove ter jih predloži izvajalcu
geodetskih del, da izdela potrebne spremembe in dopolnitve
elaborata idejne zasnove.
9. člen
Ko upravna enota ugotovi, da so predlagane spremembe in dopolnitve idejne zasnove zajete v predlogu elaborata
idejne zasnove, izda sklep o potrditvi elaborata idejne zasnove.
10. člen
Če meje obodnih parcel komasacijskega območja niso
dokončne, se po uvedbi komasacijskega postopka najprej
uvede postopek za ureditev mej na obodu komasacijskega
območja v skladu s predpisi, ki urejajo področje zemljiškega
katastra.
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V. SPREMEMBA MEJE KOMASACIJSKEGA OBMOČJA
11. člen
O predlogu za spremembo meje komasacijskega območja odloči upravna enota in izda spremembo ali dopolnitev
odločbe o uvedbi komasacije. Sprememba ali dopolnitev odločbe o uvedbi komasacije mora vsebovati seznam na novo
vključenih ali izločenih parcel in njihovih lastnikov in določa
v katerem delu je komasacijski postopek treba dopolniti oziroma ponoviti in katere elaborate oziroma dele elaboratov je
treba ponovno izdelati oziroma dopolniti.
VI. ELABORAT OBSTOJEČEGA STANJA ZEMLJIŠČ NA
KOMASACIJSKEM OBMOČJU
12. člen
Elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem
območju (v nadaljnjem besedilu: elaborat obstoječega stanja)
vsebuje:
– zemljiškoknjižne izpiske in druge listine o lastništvu in
drugih stvarnih pravicah;
– zemljiškokatastrske podatke o legi, površini, katastrski
kulturi in katastrskem razredu parcel;
– sklep o razgrnitvi elaborata obstoječega stanja;
– osnutek vabila na razgrnitev elaborata obstoječega
stanja zemljišč na komasacijskem območju z vročilnicami
vsem komasacijskim udeležencem;
– kopije zemljiško-katastrskih načrtov s stanjem po ureditvi meje oboda območja komasacije;
– izkaze zemljišč, v katerih so zbrane parcele enega
lastnika ali več lastnikov, ki so v enakem lastniškem razmerju,
na komasacijskem območju. Poleg podatkov o lastnikih in
parcelah (površina, vrsta rabe, katastrska kultura, katastrski
razred, površine v posameznih vrednostnih razredih, skupna površina in vrednost vloženih parcel v cenilnih enotah)
so vpisane tudi katastrske občine, številke zemljiškoknjižnih vložkov in številke posestnih listov. Izkazi so praviloma
urejeni po številkah posestnih listov in usklajeni s podatki iz
odločbe o uvedbi komasacijskega postopka ter z morebitnimi
spremembami in dopolnitvami te odločbe. V izkazih zemljišč
se vpišejo tudi predlogi komasacijskih udeležencev, glede
lokacije dodeljenih zemljišč;
– abecedni seznam komasacijskih udeležencev s številkami zemljiškoknjižnih vložkov, posestnih listov in izkazov
zemljišč;
– veljavne listine, na podlagi katerih je izvršen pravni
promet z zemljišči, ki še ni izveden v zemljiški knjigi;
– zapisnik o pripombah in predlogih ter pisno dane pripombe na razgrnjeni elaborat obstoječega stanja;
– zapisnik o stališčih do pripomb in predlogov v zvezi
z elaboratom obstoječega stanja s predlogi za njihovo rešitev;
– sklep o potrditvi elaborata obstoječega stanja.
VII. ELABORAT VREDNOTENJA ZEMLJIŠČ NA
KOMASACIJSKEM OBMOČJU
13. člen
(1) Elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju (v nadaljnjem besedilu: elaborat vrednotenja zemljišč)
vsebuje, glede na obstoječo rabo, naslednje:
– sklep o razgrnitvi predloga vrednotenja zemljišč,
– osnutek vabila na razgrnitev predloga vrednotenja
zemljišč z dokazilom z vročilnicami vsem komasacijskim
udeležencem,
– strokovne podlage za vrednotenje kmetijskih zemljišč,
– geografske in geomorfološke karakteristike območja,
– relativni podatki o klimi (število vegetacijskih dni, količina ur globalnega sevanja, padavine),
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– obrazložitev metode dela,
– izkazana morebitna odstopanja od predpisane metodologije ter natančno navedene vzroke za spremembo,
– opis talnih lastnosti, ki predstavlja pridelovalni potencial posameznega vrednostnega razreda,
– lokacije izkopanih proﬁlov in vzorcev za določitev
meje med vrednostnimi razredi ter izris mej in označitev
vrednostnih razredov na kopiji zemljiško-katastrskega načrta,
z vrisanimi mejami katastrske občine in mejo komasacijskega
območja,
– terenski opis izkopanih proﬁlov in laboratorijskih preiskav,
– vrednosti posameznih zemljišč, vloženih v komasacijski sklad,
– omejitve, ki so vezane na morebitne izvedbene prostorske akte.
(2) Elaborat vrednotenja zemljišč, poleg sestavin iz
prejšnjega odstavka, vsebuje tudi vrednotenje gozdnega
drevja, nasada ali objekta, ki obsega:
– poročilo o terenskem ogledu,
– kriterije za vrednotenje,
– izračun vrednosti gozdnega drevja, nasadov ali objektov.
(3) Elaborat vrednotenja zemljišč, poleg sestavin iz prvega odstavka tega člena, vsebuje tudi vrednotenje gradbenih parcel, ki obsega:
– opis ovrednotenih gradbenih parcel,
– podatke o uporabljenih merilih iz takrat veljavne metodologije,
– vrednosti gradbenih parcel, vloženih v komasacijski
sklad.
14. člen
(1) S sklepom o razgrnitvi dela elaborata obstoječega
stanja in dela elaborata vrednotenja zemljišč, upravna enota
obvesti komasacijske udeležence in druge, ki imajo na komasacijskem območju izkazan pravni interes, o kraju in času
razgrnitve in jih pozove, da dajo svoje pripombe in predloge.
Sklep o razgrnitvi se objavi na krajevno običajen način. Strinjanje s podatki udeleženci potrdijo z lastnoročnim podpisom
na izkazu zemljišč.
(2) Razgrnejo se naslednji deli elaborata obstoječega
stanja:
– kopije zemljiško-katastrskih načrtov komasacijskega
območja s stanjem po ureditvi meje oboda tega območja iz
pete alinee 12. člena tega pravilnika,
– izkazi zemljišč iz šeste alinee 12. člena tega pravilnika.
(3) Razgrnejo se naslednji deli elaborata vrednotenja
zemljišč:
– opis talnih lastnosti iz osme alinee prvega odstavka
prejšnjega člena,
– lokacijo izkopanih proﬁlov in vzorcev za določitev
meje med vrednostnimi razredi ter izris mej in označitev
vrednostnih razredov na kopiji zemljiško-katastrskega načrta,
z vrisano mejo katastrske občine in mejo komasacijskega
območja,
– vrednotenje zemljišč iz drugega odstavka prejšnjega
člena,
– vrednotenje zemljišč tretjega odstavka prejšnjega
člena.
(4) Pripombe in predloge na razgrnjeni elaborat obstoječega stanja in elaborat vrednotenja zemljišč obravnava
upravna enota in o njih odloči. Na podlagi odločitev upravne
enote in morebitnih odločb pristojnega geodetskega organa,
o novih podatkih zemljiškega katastra, izvajalec geodetskih
del dopolni elaborat obstoječega stanja. Razloge, zaradi
katerih niso bili upoštevani predlogi in pripombe posameznih
komasacijskih udeležencev, pojasni upravna enota v odločbi
o novi razdelitvi zemljišč.
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VIII. ELABORAT NOVE RAZDELITVE ZEMLJIŠČ
NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU
15. člen
Podlaga za izdelavo elaborata nove razdelitve zemljišč
na komasacijskem območju (v nadaljnjem besedilu: elaborat
nove razdelitve) so idejna zasnova ureditve komasacijskega
območja, morebitni izvedbeni prostorski akti, elaborat obstoječega stanja, elaborat vrednotenja zemljišč ter kriteriji
za novo razdelitev zemljišč na komasacijskem območju v
skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, ter prejšnjim
členom.
16. člen
Pri novi razdelitvi zemljišč na komasacijskem območju
se uporabljajo zlasti naslednji kriteriji:
– komasacijskemu udeležencu se dodelijo zaokrožena
zemljišča praviloma tako, da ustrezajo usmeritvi gospodarjenja, pri tem se upošteva zaokrožitev obdelovalnih zemljišč
oziroma zemljišč za drugo rabo;
– komasacijskemu udeležencu se dodelijo, kadar je to
mogoče, zaokrožena zemljišča tako, da niso od njegovega
bivališča v povprečju 30 odstotkov bolj oddaljena, kot so v
povprečju oddaljena njegova zemljišča vložena v komasacijski sklad;
– komasacijskemu udeležencu, ki vloži v komasacijski
sklad samo eno parcelo oziroma parcele v enem posestnem
kosu, na kateri sta dve ali več različnih katastrskih kultur, se
dodeli zemljišče v enem kosu glede na glavno proizvodnjo na
približno enaki oddaljenosti ali bližje njegovemu bivališču. Če
se komasacijski udeleženec strinja, se mu lahko zemljišče
dodeli dlje od njegovega bivališča in v več parcelah v kompleksih, ki ustrezajo njegovi proizvodnji. Komasacijskemu
udeležencu, ki obdeluje zemljišče, vloženo v komasacijski
sklad, v skupnem gospodinjstvu oziroma kmetijskemu gospodarstvu, se praviloma zaokroži dodeljeno zemljišče v okviru
zemljišč tega gospodinjstva oziroma gospodarstva;
– kot zaokroženo zemljišče se šteje tudi zemljišče, ki ga
loči pot ali jarek, če ima urejen neoviran dostop s kmetijsko
mehanizacijo;
– na zemljiščih, na katerih je po idejni zasnovi ureditve
komasacijskega območja predvideno namakanje, se pri oblikovanju novih parcel upoštevajo tehnični pogoji namakalnega sistema;
– komasacijskemu udeležencu se dodeli zemljišče, ki je
po obliki čimbolj ustrezno za predvideno obdelavo. Dolžina
in širina njivskih parcel se določi glede na obliko terena, tehnične in gospodarske pogoje rabe mehanizacije, ki jo kmetje
uporabljajo v kraju, kjer se izvaja komasacija. Pri združevanju
lastniških oziroma solastniških zemljišč v okviru enega gospodinjstva oziroma kmetijskega gospodarstva, se ne glede
na kriterij najmanjše širine združijo ali pridružijo v eno samo
obdelovalno zemljišče tudi ožje parcele;
– za neovirano vzdrževanje melioracijskih jarkov se v
skladu z idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja
določijo poti oziroma vzdrževalni pasovi ob eni ali ob obeh
brežinah v skladu s tehničnimi predpisi;
– gradbene parcele na komasacijskem območju se oblikujejo v skladu s predpisi o urejanju prostora in graditvi
objektov.
17. člen
(1) Elaborat nove razdelitve zemljišč vsebuje:
– sklep o razgrnitvi predloga nove razdelitve zemljišč;
– predlog načrta nove razdelitve zemljišč (načrt razdelitve), ki se izdela graﬁčno kot načrt novih parcel z vpisanimi podatki o lastnikih, površinah in cenilnih enotah novih
parcel;
– načrt obstoječega zemljiško-katastrskega stanja v
obliki, ki omogoča transparentno primerjavo obstoječega in
novega parcelnega stanja;
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– razdelitveni izkaz, ki vsebuje obstoječe stanje (vložene parcele), novo stanje (dodeljene parcele) s podatki o
lastniku, površini vrednostnih razredov po parcelah, površini
in vrednosti parcele v cenilnih enotah, skupni površini in
vrednosti vloženih in dodeljenih zemljišč v cenilnih enotah,
odbitku za javne površine, služnostih in morebitnih bremenih.
Pri vloženih parcelah se vpiše tudi vrsta rabe, katastrska
kultura in katastrski razred;
– pripombe in predloge dane pisno ali ustno na zapisnik
na predlog načrta nove razdelitve zemljišč in vrednotenje
parcel, s sklepi o rešitvah;
– zemljiškokatastrski del, ki mora biti izdelan po predpisih, ki urejajo vzdrževanje zemljiškega katastra;
– sklep o razgrnitvi delov elaborata nove razdelitve
zemljišč;
– potrdilo odgovornega geodeta o tehnični pravilnosti
elaborata.
(2) S sklepom o razgrnitvi elaborata nove razdelitve
zemljišč, upravna enota obvesti komasacijske udeležence
in druge, ki imajo na komasacijskem območju izkazan pravni
interes, o kraju in času razgrnitve in jih pozove, da dajo svoje
pripombe in predloge. Sklep o razgrnitvi se objavi na krajevno običajen način. Strinjanje s podatki udeleženci potrdijo z
lastnoročnim podpisom na razdelitvenem izkazu zemljišč.
(3) Razgrinjajo se deli elaborata iz druge, tretje in četrte
alinee prvega odstavka tega člena.
18. člen
Upravna enota razpiše ustno obravnavo, na kateri se
obravnavajo predlogi in pripombe na razgrnjeni del elaborata
nove razdelitve zemljišč. Na obravnavo vabi komasacijski
odbor, izvajalca geodetskih del, komasacijske udeležence, ki
so podali predloge in pripombe na razgrnjeni predlog načrta
nove razdelitve, in komasacijske udeležence, na katere se
nanaša bistvena sprememba predloga načrta nove razdelitve
zemljišč. Upravna enota odloči o danih predlogih in pripombah. Morebitne spremembe v razgrnjenih delih elaborata
nove razdelitve zemljišč izvede izvajalec geodetskih del na
podlagi odločitev upravne enote. Upravna enota lahko razpiše ponovno razgrnitev dopolnjenega elaborata načrta nove
razdelitve zemljišč.
19. člen
(1) Zemljiškokatastrski del iz šeste alinee prvega odstavka 17. člena tega pravilnika potrdi odgovorni geodet in je
podlaga za prenos novega parcelnega stanja v naravo. Nove
parcelne meje se prenesejo iz načrta nove razdelitve zemljišč
v naravo po podatkih, ki so ugotovljeni in določeni v zemljiškokatastrskem delu elaborata nove razdelitve zemljišč.
(2) Nove parcelne meje se v naravi določijo in zamejničijo v skladu s predpisi, ki urejajo zemljiški kataster.
20. člen
Izvajalec del komasacijske udeležence pisno povabi
na seznanitev z dodeljenimi zemljišči. Ob seznanitvi z dodeljenimi zemljišči se piše zapisnik, na katerem prisotni komasacijski udeleženec podpiše izjavo, da je seznanjen z
lego mejnikov, ki v naravi označujejo eno ali več dodeljenih
parcel.
IX. ODLOČBA O NOVI RAZDELITVI ZEMLJIŠČ
KOMASACIJSKEGA SKLADA
21. člen
(1) Odločba o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega
sklada vsebuje podatke, ki se nanašajo na posameznega komasacijskega udeleženca in njegova zemljišča ter podatke,
ki se nanašajo na vse komasacijske udeležence.
(2) Za posameznega komasacijskega udeleženca se v
odločbi o novi razdelitvi zemljišč, poleg podatkov o lastniku,
navedejo še naslednji podatki:
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a) podatki o zemljiščih, ki jih je komasacijski udeleženec
vložil v komasacijski sklad:
– katastrska občina, parcelna številka, številka zemljiškoknjižnega vložka, številka posestnega lista, površina,
vrsta rabe, katastrska kultura in katastrski razred,
– površine po vrednostnih razredih in vrednost v cenilnih enotah za vsako vloženo parcelo, pri čemer je potrebno
za parcelo, katere deli spadajo v različne vrednostne razrede, za vsak posamezni del izkazati površino in vrednost v
cenilnih enotah,
– skupna površina in vrednost vloženega zemljišča v
cenilnih enotah,
– površine in vrednosti zemljišč v cenilnih enotah, pridobljenih v pravnem prometu med komasacijskim postopkom,
– odbitek od skupne vrednosti v odstotkih vrednosti
vloženega zemljišča, zaradi izgradnje objektov skupnega
pomena,
– dokončna skupna vrednost vloženega zemljišča v
cenilnih enotah;
b) podatki o zemljiščih, dodeljenih iz komasacijskega
sklada:
– katastrska občina, parcelna številka, površina, vrsta
rabe, katastrska kultura in katastrski razred,
– graﬁčni prikaz z vpisanimi zemljiškokatastrskimi točkami, ki določajo meje novih parcel, ki je del izreka,
– površine po vrednostnih razredih in vrednost v cenilnih enotah, za vsako dodeljeno parcelo, pri čemer je potrebno za parcelo, katere deli spadajo v različne vrednostne
razrede, za vsak posamezni del izkazati površino in vrednost
v cenilnih enotah,
– skupna površina in vrednost dodeljenega zemljišča v
cenilnih enotah,
– odločitev glede denarne poravnave razlike v vrednosti,
– morebitne odškodnine za trajne nasade in gozdno
drevje,
– morebitne obveznosti udeleženca glede poravnave
stroškov operativne izvedbe komasacije,
– morebitne odločitve glede izbrisov in vknjižb služnosti.
(3) Za vse komasacijske udeležence se v odločbi o novi
razdelitvi zemljišč navedejo zlasti naslednji podatki:
– način in čas prevzema zemljišč v posest in obdelavo,
– o denarnih poravnavah razlik v vrednosti med vloženimi in dodeljenimi zemljišči,
– odločitve o pripombah na razgrnjene elaborate.
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1. dokončno odločbo o novi razdelitvi zemljišč;
2. zemljiškokatastrski del elaborata nove razdelitve
zemljišč, ki ga mora potrditi odgovorni geodet po vnosu vseh
sprememb, nastalih zaradi reševanja pritožb zoper odločbo
o novi razdelitvi in vsebuje sestavine v skladu s predpisi, ki
urejajo področje zemljiškega katastra;
3. elaborat katastrske klasiﬁkacije kmetijskih in gozdnih zemljišč, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo zemljiški
kataster.
(2) Po izdani odločbi o novi razdelitvi zemljišč, se morajo upoštevati predpisi, ki urejajo področje zemljiškega katastra.
24. člen
Upravna enota predlaga zemljiški knjigi vknjižbo spremembe zemljiško-knjižnega stanja zemljišč na komasacijskem območju. Predlogu za vpis priloži naslednjo dokumentacijo:
– pravnomočne odločbe o novi razdelitvi zemljišč,
– listine veljavne v pravnem prometu med komasacijskim postopkom, ki so upoštevane v odločbi o novi razdelitvi
zemljišč,
– kopije zemljiško-katastrskih načrtov nove razdelitve
zemljišč.
25. člen
(1) Upravna enota arhivira spise, skladno s predpisi o
arhiviranju.
(2) Geodetska uprava arhivira zemljiškokatastrski del
elaborata komasacije, elaborat katastrske klasiﬁkacije in odločbo o novi razdelitvi zemljišč.
XII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Če je bila odločba o uvedbi komasacijskega postopka
izdana po 28. decembru 2000, se zemljiško-katastrski postopki v okviru komasacijskih postopkov končajo po določbah
Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00 in 87/02- SPZ).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01-3/2002
Ljubljana, dne 23. junija 2004.
EVA 1998-2311-0083

X. TEHNIČNO POROČILO O POTEKU
KOMASACIJSKEGA POSTOPKA
22. člen
Ob izdaji odločbe o novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada izvajalec geodetskih del sestavi tehnično
poročilo, ki vsebuje:
– stanje pred in po komasaciji po posameznih katastrskih občinah, ki se nanaša na površino komasiranega območja, število parcel, število obdelovalnih kosov, površino
vodnih objektov, melioracijskih jarkov in javnih poti,
– časovni pregled poteka komasacijskega postopka in
– morebitne posebnosti v postopku.
XI. VPIS NOVEGA STANJA
23. člen
(1) Upravna enota predloži geodetski upravi za vpis v
zemljiški kataster naslednje listine:

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.
Soglašam!
Minister za okolje,
prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

4215.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Smuka-Stari Log
(2003–2012)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Smuka-Stari Log
(2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Smuka-Stari Log, št. 06/10/03 z
dne 29. marca 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2003
do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Smuka-Stari Log, ki meri
2017,83 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
Kočevje, v Občini Kočevje, oziroma v katastrskih občinah
Smuka in Stari log.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Smuka-Stari Log je z dnem
1. januarja 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 1838,99 ha gozdov s posebnim namenom,
v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, od katere
je:
– 1717,06 ha državnih gozdov, 103,57 ha občinskih
gozdov in 18,36 ha zasebnih gozdov;
B) lesna zaloga: 255 m3/ha, od tega 53 m3/ha iglavcev
in 202 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 4,7 m3/ha, od tega 1,1 m3/ha
iglavcev in 3,6 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Smuka-Stari Log je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do
31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Smuka-Stari Log določeno, da je najbolj
poudarjena funkcija, ki določa način gospodarjenja z gozdom
na celotni površini gozdnogospodarske enote, lovnogospodarska funkcija.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Smuka-Stari Log določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Smuka-Stari
Log za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012
določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 44.000 m3, od tega 12.000
m3 iglavcev in 32.000 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov
na površini 40,2 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 30,3 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo,
in sicer s količenjem ali tulci v obsegu 820 kosov in ostala
varstvena dela v obsegu 186 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj in grmišč na površini 72,5 ha, vzdrževanje vodnih
površin v obsegu 90 dni ter postavitev valilnic in druga podobna dela v obsegu 126 delovnih dni,
– rekonstrukcija gozdnih cest v dolžini 4,6 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 30 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Smuka-Stari Log so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
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6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Smuka-Stari Log v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do
31. decembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in
ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smuka-Stari Log.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smuka-Stari Log je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje,
Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Pugled, Rožna ulica 39, Kočevje,
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smuka-Stari Log.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-8/2001/7
Ljubljana, dne 5. avgusta 2004.
EVA 2003-2311-0129
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

4216.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj
(2003–2012)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj
(2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj, št. 02-01/03 z dne
20. februarja 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2003
do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Notranji Bohinj, ki meri
10.070,99 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
Bled, v občinah Bled in Bohinj, oziroma v katastrskih občinah
Bohinjska Bela, Gorjuše, Studor, Savica, Bohinjska Bistrica,
Nomenj in Nemški Rovt.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Notranji Bohinj je z dnem
1. januarja 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
B) površina: 7.230,36 ha, od katere je:
– 2.041,00 ha večnamenskih gozdov, 522,03 ha gozdov
s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi
niso dovoljeni, 388,27 ha gozdov s posebnim namenom, v
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katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni in 4.279,06
ha varovalnih gozdov;
– 5.751,37 ha državnih gozdov, 95,84 ha občinskih
gozdov, 1.376,25 ha zasebnih gozdov v lasti ﬁzičnih oseb in
6,9 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 202,0 m3/ha, od tega 128,9 m3/ha
iglavcev in 73,2 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 3,2 m3/ha, od tega 1,8 m3/ha
iglavcev in 1,3 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Notranji Bohinj je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja
Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Notranji Bohinj določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.511,38 ha,
– ekološke funkcije na površini 6.678,60 ha ter
– socialne funkcije na površini 3.756,59 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Notranji Bohinj določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Notranji Bohinj za
obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 93.233 m3, od tega 61.767
3
m iglavcev in 31.466 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 386,02 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 197,85 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s premazom na površini 10,7 ha ter s količenjem
ali tulci na površini 2,03 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 150 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari, v
obsegu 85 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 8 ha ter druga podobna dela v obsegu
38 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 3,7 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 50 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Notranji Bohinj so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Notranji Bohinj v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Notranji Bohinj.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Bohinj, Grajska cesta 10, Bohinjska Bistrica,
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-4/2001/8
Ljubljana, dne 5. avgusta 2004.
EVA 2003-2311-0119
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

4217.

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o označevanju
živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski
napotnici

Na podlagi petega odstavka 16. in šestega odstavka
18. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01,
110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o označevanju živali,
veterinarskem spričevalu in veterinarski
napotnici
1. člen
V Pravilniku o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici (Uradni list RS, št. 8/04 in
28/04) se v 3. členu za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Veterinarske organizacije, ki imajo koncesijo in
opravljajo cepljenje psov proti steklini, morajo zagotoviti vnos
in prenos zahtevanih podatkov iz svojega registra v centralni
register psov na Veterinarski upravi Republike Slovenije.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-39/2004-1
Ljubljana, dne 10. avgusta 2004.
EVA 2004-2311-0333
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

4218.

Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju
sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in
zlaganju gozdnih lesnih sortimentov

Na podlagi sedmega odstavka 17. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – Odl. US, 56/99-ZON,
67/02 in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o izvajanju sečnje,
ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju
gozdnih lesnih sortimentov

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi
ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov
(Uradni list RS, št. 55/94) se prvi stavek 5. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Za posek izbrano drevo se mora posekati tako, da
višina panja, merjena na zgornji strani pobočja, ni večja od
15 cm oziroma od tretjine njegovega premera.«.
2. člen
Tretja in četrta alinea drugega odstavka 10. člena se
spremenita tako, da se glasita:
»– veje in vrhači iglavcev razžagani in zloženi na kupe
oziroma v primeru strojne sečnje založeni tudi v sečne poti
ali v primeru uporabe procesorske glave na dvigalu žičnice,
zloženi na kupe tudi ob kamionski cesti;
– obeljeni panji smreke, bora in bresta. Šteje se, da
je panj obeljen, če njegova višina merjena na zgornji strani
pobočja ali nad oviro, ni večja od 15 cm oziroma od tretjine
premera posekanega drevesa;«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-58/2004/2
Ljubljana, dne 12. avgusta 2004.
EVA 2004-2311-0306
Minister
za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.
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Pravilnik o spremembah pravilnika o
ﬁnanciranju in soﬁnanciranju vlaganj v
gozdove

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – Odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 in 119/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o ﬁnanciranju
in soﬁnanciranju vlaganj v gozdove
1. člen
V pravilniku o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju vlaganj v
gozdove (Uradni list RS, št. 71/04) se spremeni tretji odstavek 17. člena tako, da se glasi:
''Lastnikom gozdov, ki imajo stalno bivališče na ekonomsko šibkih območjih, območjih s strukturnimi problemi,
kjer je delež delovno aktivnega prebivalstva, zaposlenega
v kmetijstvu, glede na skupno število prebivalstva v oktobru
1999 za več kot 20 odstotkov presegal državno povprečje,
razvojno omejevanih obmejnih območjih in območjih z omejenimi dejavniki, kot jih določa Uredba o vrednosti meril za
določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi
občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00), se
delež soﬁnanciranja poveča za 30%, vendar lahko doseže
največ 90% vrednosti opravljenega dela.''.
2. člen
V Prilogi 1 se pri postavki Gozdnogojitvena dela točka
6 spremeni tako, da se glasi:

6. Nega drogovnjaka (drugo redčenje):
– premer za posek izbranega drevja do 15 cm in intenziteta
sečnje najmanj 15% na lesno zalogo

vrednost aktivnosti… 125.000 SIT/ha
soﬁnanciranje… 50.000 SIT/ha

– premer za posek izbranega drevja od 15 do 20 cm
in intenziteta sečnje najmanj 15% na lesno zalogo

vrednost aktivnosti…75.000 SIT/ha
soﬁnanciranje…30.000 SIT/ha

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-24/2004/6
Ljubljana, dne 16. avgusta 2004.
EVA 2004-2311-0329
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

4220.

Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih
metodah za določanje vsebnosti aﬂatoksinov
v živilih

Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ),
izdajata minister za zdravje in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11519

PRAVILNIK
o postopkih vzorčenja in analitskih metodah
za določanje vsebnosti aﬂatoksinov v živilih
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 98/53/ES z
dne 16. julija 1998 o določitvi metod vzorčenja in analitskih
metod za uradni nadzor upoštevanja mejnih vrednosti onesnaževalcev v živilih (UL L št. 201 z dne 17. 7. 1998), Direktivo Komisije 2002/27/ES z dne 13. marca 2002 o spremembi
Direktive 98/53/ES o določitvi metod vzorčenja in analitskih
metod za uradni nadzor upoštevanja mejnih vrednosti nekaterih onesnaževalcev v živilih (UL L št. 75 z dne 16. 3. 2002),
Direktivo Komisije 2003/121/ES z dne 15. decembra 2003 o
spremembah Direktive 98/53/ES o določitvi metod vzorčenja
in analitskih metod za uradni nadzor upoštevanja mejnih
vrednosti onesnaževalcev v živilih (UL L št. 332 z dne 19. 12.
2003) in Direktivo Komisije 2004/43/ES z dne 13. aprila 2004
o spremembah Direktive 98/53/ES in Direktive 2002/26/ES
glede postopkov vzorčenja in analiznih metod za uradni
nadzor vsebnosti aﬂatoksina in ohratoksina A v živilih za
dojenčke in male otroke (UL L št. 113 z dne 20. 4. 2004) določa postopke vzorčenja živil in analitske metode, vključno s
pripravo vzorca, s katerimi se določa vsebnost aﬂatoksinov
v živilih pri opravljanju uradnega nadzora.
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2. člen
Postopki vzorčenja morajo biti v skladu z zahtevami iz
Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Analitske metode morajo biti v skladu z zahtevami iz
Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za
določanje vsebnosti aﬂatoksinov in ohratoksina A v živilih
(Uradni list RS, št. 108/02 in 86/03), v delu, ki se nanaša na
aﬂatoksine.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-33/2004
Ljubljana, dne 19. julija 2004.
EVA 2004-2711-0061
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
PRILOGA 1
Postopki vzorčenja vsebnosti aﬂatoksinov v živilih
za namen uradnega nadzora
1. Namen in obseg
Vzorčenje živil, ki je namenjeno ugotavljanju vsebnosti
aﬂatoksinov mora potekati v skladu s postopki, določenimi
v tej prilogi. V skladu s temi postopki pridobljeni sestavljeni
vzorci in laboratorijski vzorci reprezentativno predstavljajo
celoten lot živila.
Skladnost z mejnimi vrednostmi (v nadaljnjem besedilu:
MV) aﬂatoksinov v živilih ki so predpisane v Uredbi Komisije
(ES) št. 466/2001 z dne 8. marca 2001 o določitvi mejnih
vrednosti nekaterih kontaminatov v živilih (UL L št. 77 z dne
16. 3. 2001, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
Uredba Komisije (ES) št. 466/2001), se določa v laboratorijskih vzorcih.
2. Deﬁnicije
Lot: količina živila, ki je bila dostavljena istočasno in za
katero vzorčevalec ve ali domneva, da ima enake značilnosti,
kot so izvor oziroma proizvajalec, sorta oziroma vrsta, dobavitelj, vrsta pakiranja, pakirnica ali druge označbe.
Sublot: prepoznaven del lota, v katerem se izvaja vzorčenje. Vsak sublot mora biti ﬁzično ločen od preostalega
dela lota.
Primarni vzorec: najmanjši vzeti del lota ali sublota.
Sestavljeni vzorec: vzorec sestavljen iz več primarnih
vzorcev, odvzetih iz lota ali sublota.
Laboratorijski vzorec: vzorec, poslan na analizo v laboratorij.
3. Splošne določbe
3.1. Osebje
Vzorčenje izvajata zdravstveni oziroma veterinarski inšpektor, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko vzorčenje, na podlagi pooblastila organa, pristojnega za uradni nadzor, izvajajo
tudi specializirane organizacije, zavodi ali posamezniki.
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3.2. Material za vzorčenje
Vsak lot, ki je predmet preverjanja skladnosti, se mora
vzorčiti ločeno. V skladu s 4. točko te priloge je potrebno
velike lote razdeliti na sublote in jih vzorčiti ločeno.
3.3. Previdnostni ukrepi
Med vzorčenjem in pripravo laboratorijskih vzorcev je
potrebno paziti, da ne pride do pogojev, ki bi lahko vplivali
na spremembo vsebnosti aﬂatoksinov v vzorcih ter posledično vplivali na analitsko določitev ali nereprezentativnost
vzorcev.
3.4. Primarni vzorci
Če je le mogoče, je potrebno primarne vzorce odvzeti
na različnih mestih, razporejenih v celotnem lotu ali sublotu.
Odstopanja od tega postopka je potrebno zapisati v zapisnik
v skladu s 3.7 točko te priloge.
3.5. Priprava sestavljenega vzorca in laboratorijskih
vzorcev
Združeni in dobro premešani primarni vzorci predstavljajo sestavljeni vzorec. Po premešanju se mora sestavljeni
vzorec razdeliti na enakovredne laboratorijske vzorce v skladu s 4. točko te priloge.
S premešanjem se zagotovi, da vsak laboratorijski vzorec repezentativno predstavlja celoten lot ali sublot.
3.6. Shranjevanje in prevoz laboratorijskih vzorcev
Vsak laboratorijski vzorec se postavi v čist vsebnik iz
inertnih materialov, ki varuje vzorec pred vsakršnim onesnaženjem in poškodbami med transportom. Med transportom
ali skladiščenjem je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe s katerimi se preprečijo morebitne spremembe v sestavi
laboratorijskega vzorca.
3.7. Zapiranje in označevanje laboratorijskih vzorcev
Vsak odvzeti vzorec se zapečati na mestu vzorčenja in
označi v skladu s postopkom izvajanja uradnega nadzora.
O vsakem vzorčenju se vodi zapisnik, ki omogoča nedvoumno prepoznavanje vsakega lota, ter navaja datum in
mesto vzorčenja z vsemi dodatnimi informacijami, ki bi lahko
bile v pomoč analitiku.
4. Posebne določbe
4.1. Različne vrste lotov
Živila se lahko dajejo v promet v razsutem stanju, zabojih ali posameznih pakiranjih (vrečke, vreče, maloprodajna
pakiranja itd.).
Navedeni postopek vzorčenja se lahko uporablja za vse
oblike, v katerih se živila dajejo v promet.
Ne glede na 5. točko te priloge, se za vzorčenje lotov, ki
se tržijo v posameznih pakiranjih (vrečke, vreče, maloprodajna pakiranja itd.) priporoča uporaba naslednje formule:
pogostnost vzorčenja (SF)=(masa lota * masa primarnega vzorca)/(masa sestavljenega vzorca * masa posameznega pakiranja)
– masa je izražena v kg;
– pogostnost vzorčenja (SF) je vsaka n-ta vrečka ali
vreča, iz katere je treba vzeti primarni vzorec (decimalke se
zaokrožijo na najbližje celo število).
4.2. Masa primarnega vzorca
Masa primarnega vzorca znaša približno 300 gramov,
razen če v 5. točki te priloge ni drugače določeno in z izjemo
začimb pri katerih masa primarnega vzorca znaša približno
100 g. Pri maloprodajnih pakiranjih je masa primarnega vzorca odvisna od mase maloprodajnega pakiranja.
4.3. Število primarnih vzorcev za lote, ki tehtajo manj
kot 15 ton
Število primarnih vzorcev, ki jih je potrebno odvzeti,
je odvisno od mase lota, pri čemer je najmanjše število 10
in največje 100, kolikor v 5. točki te priloge ni drugače določeno.
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Preglednica 1: Število odvzetih primarnih vzorcev glede
na maso lota
Masa lota (tona)

Število primarnih vzorcev

≤0,1
>0,1 – ≤0,2
>0,2 – ≤0,5
>0,5 – ≤1,0
>1,0 – ≤2,0
>2,0 – ≤5,0
>5,0 – ≤10,0
>10,0 – ≤15,0

10
15
20
30
40
60
80
100

5. Splošen pregled
5.1. Postopek vzorčenja za zemeljske oreške, lupinarje,
suho sadje, začimbe in žita
Preglednica 2: Razdelitev lota na sublote glede na vrsto
živila in maso lota
Živilo

Suhe ﬁge in druge
vrste suhega sadja
Zemeljski oreški,
pistacije, brazilski
orehi in drugi
lupinarji
Žita in izdelki iz žit

Začimbe
(1)

Masa lota
(tona)

Masa ali število
sublotov

Število primarnih vzorcev

Masa sestavljenega vzorca (kg)

≥15
<15
≥500
> 125 in <500
≥15 in ≤125
<15
≥1500
>300 in <1500
≥50 in ≤300
<50
≥15
<15

15–30 ton
–
100 ton
5 sublotov
25 ton
–
500 ton
3 subloti
100 ton
–
25
–

100
10–100(1)
100
100
100
10–100(1)
100
100
100
10–100(1)
100
10–100(1)

30
≤30
30
30
30
≤30
30
30
30
1–10
10
1–10

odvisno od mase lota – glej točko 4.3 ali 5.3 te priloge

5.2. Zemeljski oreški, pistacije in brazilski orehi, suhe
ﬁge, začimbe in žita (loti ≥50 ton)
5.2.1. Postopek vzorčenja:
– vsak lot, ki se lahko ﬁzično loči, je potrebno razdeliti
na sublote v skladu s preglednico 2 iz 5.1 točke te priloge.
Ob upoštevanju, da masa lota ni vedno natančen večkratnik
mase sublotov, lahko masa sublota presega navedeno maso
za največ 20%;
– vsak sublot je potrebno vzorčiti ločeno;
– število primarnih vzorcev je 100. Če je masa lota nižja
od 15 ton, je število odvzetih primarnih vzorcev odvisno od
mase lota, pri čemer je najmanjše število 10 in največje 100
(glej točko 4.3. te priloge);
– masa sestavljenega vzorca je 30 kg, ki ga je treba
pred mletjem oziroma drobljenjem temeljito premešati in razdeliti na tri enakovredne laboratorijske vzorce z maso 10 kg
(delitev na tri laboratorijske vzorce ni potrebna za zemeljske
oreške, lupinarje, suho sadje in koruzo, ki so namenjeni nadaljnjemu sortiranju ali drugi vrsti mehanske obdelave, seveda pa je to odvisno od dostopnosti opreme, s katero je moč
homogenizirati 30-kilogramski vzorec). Če imajo sestavljeni
vzorci maso manj kot 10 kg, delitev na tri vzorce ni potrebna.
V primeru začimb masa sestavljenega vzorca ne presega 10
kg in zato delitev na laboratorijske vzorce ni potrebna;
– laboratorijski vzorec predstavlja vzorec, ki tehta 10
kg (vsak vzorec mora biti drobno zmlet oziroma zdrobljen
in temeljito premešan, da se doseže popolna homogenost
vzorca v skladu s postopki iz Priloge 2);
– če postopka vzorčenja ni mogoče izvesti na zgoraj
opisani način zaradi posledic, ki izhajajo iz poškodb lota (zaradi oblike pakiranja, načina prevoza itd.), se lahko uporabijo
alternativni postopki vzorčenja. Alternativni postopek mora
biti čim bolj reprezentativen in v celoti dokumentiran.

5.2.2. Sprejemljivost lota ali sublota:
a) za zemeljske oreške, lupinarje, suho sadje in koruzo,
namenjeno sortiranju ali drugim vrstam mehanske obdelave
ter začimbe:
– sprejemljiv, če je sestavljeni vzorec ali povprečje laboratorijskih vzorcev skladno glede MV, ob upoštevanju merilne
negotovosti in izkoristka;
– nesprejemljiv (zavrnjen), če sestavljeni vzorec ali povprečje laboratorijskih vzorcev brez utemeljenega dvoma presega MV, ob upoštevanju merilne negotovosti in izkoristka;
b) za zemeljske oreške, lupinarje, suho sadje in žita,
namenjena za neposredno prehrano ljudi:
– sprejemljiv, če vsebnost aﬂatoksinov v nobenem izmed laboratorijskih vzorcev ne presega MV aﬂatoksinov, ob
upoštevanju merilne negotovosti in izkoristka;
– nesprejemljiv (zavrnjen), če vsebnost aﬂatoksinov v
enem ali več laboratorijskih vzorcih brez utemeljenega dvoma presega MV aﬂatoksinov, ob upoštevanju merilne negotovosti in izkoristka;
c) če tehta sestavljeni vzorec manj kot 10 kg:
– sprejemljiv, če vsebnost aﬂatoksinov v sestavljenem
vzorcu ne presega MV aﬂatoksinov ob upoštevanju merilne
negotovosti in izkoristka,
– nesprejemljiv (zavrnjen), če vsebnost aﬂatoksinov
v sestavljenem vzorcu brez utemeljenega dvoma presega
MV aﬂatoksinov, ob upoštevanju merilne negotovosti in izkoristka.
5.3. Lupinarji, razen zemeljskih oreškov, pistacij in brazilskih orehov ter suho sadje, razen suhih ﬁg ter žita (loti
≤50 t)
5.3.1. Postopek vzorčenja
Za ta živila se lahko uporabi postopek vzorčenja, določen v točki 5.2.1. te priloge. Kadar je pogostnost onesna-
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ženja z aﬂatoksini zelo majhna in/ali pri novejših oblikah
pakiranj, v katerih so živila v prometu, se lahko uporabijo tudi
preprostejši postopki vzorčenja.
Pri lotu, sestavljenem iz žit, ki tehta manj kot 50 ton, se
odvzame, glede na maso lota, od 10 do 100 primarnih vzorcev, od katerih tehta vsak po 100 gramov. Sestavljeni vzorci
tehtajo od 1 do 10 kg.
Preglednica 3: Število primarnih vzorcev, odvzetih glede
na maso lota, ki ga sestavljajo žita
Masa lota
(tona)

Število primarnih vzorcev

≤1
>1 – ≤3
>3 – ≤10
>10 – ≤20
>20 – ≤50

10
20
40
60
100

5.3.2. Sprejemljivost lota ali sublota
(glej točko 5.2.2.)
5.4. Mleko
5.4.1. Postopek vzorčenja:
– vzorčenje poteka v skladu z Odločbo Komisije
91/180/EGS z dne 14. februarja 1991 o določitvi nekaterih
analiznih metod in preskušanja surovega in toplotno obdelanega mleka (UL L št. 93 z dne 13. 4. 1991, z vsemi
spremembami):
– število primarnih vzorcev mora biti najmanj 5;
– masa sestavljenega vzorca mora biti najmanj 0,5 kg
ali litra.
5.4.2. Sprejemljivost lota ali sublota:
– sprejemljiv, če vsebnost aﬂatoksinov v sestavljenem
vzorcu ne presega MV aﬂatoksinov, ob upoštevanju merilne
negotovosti in izkoristka;
– nesprejemljiv (zavrnjen), če vsebnost aﬂatoksinov
v sestavljenem vzorcu brez utemeljenega dvoma presega
MV aﬂatoksinov, ob upoštevanju merilne negotovosti in izkoristka.
5.5. Predelana in sestavljena živila
5.5.1. Mlečni izdelki
5.5.1.1. Postopek vzorčenja:
– vzorčenje poteka v skladu s predpisom, ki ureja postopke vzorčenja za kemijske analize spremljanja in nadzora
predelanih mlečnih izdelkov;
– število primarnih vzorcev mora biti najmanj 5;
– za druge mlečne izdelke se uporablja enakovreden
postopek vzorčenja.
5.5.1.2. Sprejemljivost lota ali sublota:
– sprejemljiv, če vsebnost aﬂatoksinov v sestavljenem
vzorcu ne presega MV aﬂatoksinov, ob upoštevanju merilne
negotovosti in izkoristka;
– nesprejemljiv (zavrnjen), če vsebnost aﬂatoksinov
v sestavljenem vzorcu brez utemeljenega dvoma presega
MV aﬂatoksinov, ob upoštevanju merilne negotovosti in izkoristka.
5.5.2. Druga predelana živila z zelo majhno maso delcev, npr. moka, ﬁgova pasta, maslo iz zemeljskih oreškov
(homogena porazdelitev onesnaženja z aﬂatoksini)
5.5.2.1. Postopek vzorčenja:
– število primarnih vzorcev je 100. Za lote, ki tehtajo manj
kot 50 ton, je število primarnih vzorcev od 10 do 100, odvisno
od mase lota (točka 5.3.1. te priloge, preglednica 3);
– masa primarnega vzorca znaša približno 100 gramov.
V primeru lota, ki je sestavljen iz maloprodajnih pakiranj, je
masa primarnega vzorca odvisna od mase maloprodajnega
pakiranja;
– sestavljeni vzorec, ki tehta od 1 do 10 kg, mora biti
temeljito premešan tako, da je zagotovljena homogenost
vzorca.

5.5.2.2. Število vzorcev, ki jih je potrebno odvzeti:
– število sestavljenih vzorcev, ki jih je potrebno odvzeti,
je odvisno od mase lota. Delitev večjih lotov na sublote se
opravi, kot je predpisano za žita v preglednici 2 pod točko
5.1. te priloge;
– vsak sublot je potrebno vzorčiti ločeno.
5.5.2.3. Sprejemljivost lota ali sublota:
– sprejemljiv, če vsebnost aﬂatoksinov v sestavljenem
vzorcu ne presega MV aﬂatoksinov, ob upoštevanju merilne
negotovosti in izkoristka;
– nesprejemljiv (zavrnjen), če vsebnost aﬂatoksinov
v sestavljenem vzorcu brez utemeljenega dvoma presega
MV aﬂatoksinov, ob upoštevanju merilne negotovosti in izkoristka.
5.6. Druga predelana živila z relativno velikimi delci
(heterogena porazdelitev onesnaženja z aﬂatoksini)
Postopek vzorčenja in sprejemljivost je enaka, kot je določeno v točkah 5.2. in 5.3. te priloge za kmetijske pridelke.
5.7. Živila za dojenčke in male otroke
5.7.1. Postopek vzorčenja
Uporablja se postopek vzorčenja, ki je naveden za
mleko in predelane proizvode ter za sestavljena živila iz točk
5.4, 5.5 in 5.6 te priloge.
5.7.2. Sprejemljivost lota:
– sprejemljiv, če sestavljeni vzorec ustreza MV, ob
upoštevanju merilne negotovosti in izkoristka;
– nesprejemljiv (zavrnjen), če sestavljeni vzorec brez
utemeljenega dvoma presega MV, ob upoštevanju merilne
negotovosti in izkoristka.
6. Vzorčenje živil v maloprodaji
Vzorčenje živil v maloprodaji je potrebno izvajati, če je
mogoče, v skladu z zgoraj navedenimi postopki vzorčenja.
Če to ni mogoče, se lahko uporabljajo drugi učinkoviti postopki za živila v maloprodaji, če zagotavljajo zadovoljivo
reprezentativnost za vzorčen lot.
PRILOGA 2
Priprava vzorcev in zahteve za metode preskušanja,
ki se uporabljajo za določanje vsebnosti aﬂatoksinov v
živilih za namen uradnega nadzora
1. Uvod
1.1. Previdnostni ukrepi
Aﬂatoksini se pod vplivom sončne svetlobe postopno
razgrajujejo, zato mora priprava vzorcev za preskušanje
potekati tako, da so vzorci čim bolj zaščiteni pred svetlobo.
Porazdelitev aﬂatoksinov je izjemno nehomogena, zato je pripravo vzorca, posebno postopek homogenizacije, potrebno
opraviti z največjo pazljivostjo.
Za pripravo laboratorijskega vzorca, v katerem se preskušanje izvaja, je potrebno uporabiti celoten vzorec, ki je
prispel v laboratorij.
1.2. Določanje vsebnosti aﬂatoksinov pri lupinarjih: izračun razmerja med lupino in jedrcem
MV aﬂatoksinov za lupinarje se nanašajo na užitni del
(jedrce).
Vsebnost aﬂatoksinov v užitnem delu (jedrcih) se lahko
določi:
– z odstranitvijo lupine pri lupinarjih, vsebnost aﬂatoksinov se določi neposredno v užitnem delu (jedrcih),
– lupinarji se homogenizirajo z lupino vred in se po
pripravi vzorca analizira vsebnost aﬂatoksinov. Pri vzorčenju in analitskem postopku je potrebno oceniti maso jedrc
lupinarjev v sestavljenem vzorcu. Maso jedrc v sestavljenem
vzorcu je potrebno oceniti po določitvi faktorja razmerja med
maso lupine in maso jedrca. Faktor razmerja se uporabi za
določitev količine jedrc v vzorcu, ki se analizira in se lahko
določi na dva načina:
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I. Za vsak laboratorijski vzorec se naključno vzame približno 100 lupinarjev z lupino. Faktor razmerja se določi tako,
da se stehtajo celi lupinarji, nato se strejo in izluščijo ter ponovno stehtajo, posebej delež lupin in posebej delež jedrc.
II. Na podlagi večjega števila vzorcev lupinarjev z lupino
se ugotovi razmerje med maso jedrc in maso lupine in to
razmerje uporabi pri izračunavanju vsebnosti aﬂatoksinov v
vzorcih. V tem primeru je potrebno pred analizo vzorca od
vsakega sestavljenega vzorca naključno odvzeti približno
100 lupinarjev z lupino in jih shraniti.
Če določen laboratorijski vzorec preseže MV aﬂatoksinov, je potrebno določiti točno razmerje mas jedro/lupina
s pomočjo shranjenih lupinarjev in ta faktor uporabiti pri
izračunu rezultata.
2. Priprava laboratorijskega vzorca
Vsak laboratorijski vzorec se drobno zmelje in dobro
premeša po postopku, s katerim se dokazano doseže popolna homogenizacija.
Če se MV uporablja za suho snov, se vsebnost suhe
snovi določi na delu homogeniziranega vzorca po postopku, s katerim se dokazano natančno določi vsebnost suhe
snovi.
3. Delitev sestavljenega vzorca na laboratorijske vzorce
za uradni nadzor, za pridobitev drugega mnenja glede zdravstvene ustreznosti in referenčne namene
Laboratorijski vzorci za uradni nadzor, za potrebe nosilcev dejavnosti zaradi pridobitve drugega mnenja glede
zdravstvene ustreznosti in za referenčne namene se odvzamejo iz homogeniziranega sestavljenega vzorca. Odvzamejo
se trije enakovredni vzorci. Velikost laboratorijskih vzorcev za
uradni nadzor mora zadoščati vsaj za ponovitev analize.
4. Analitske metode, ki se uporabljajo v laboratoriju in
kontrola kakovosti
4.1. Deﬁnicije
Laboratorij mora glede metod upoštevati naslednje zahteve:
r = ponovljivost, vrednost manjša ali enaka absolutni
razliki dveh posameznih rezultatov preskusa, dobljenih pod
ponovljivimi pogoji (t. j. isti vzorec, isti analitik, ista aparatura,
isti laboratorij in kratek časovni razmik), za katero se pričakuje, da bo dobljena z verjetnostjo 95% in zato je r = 2,8 × sr..
sr = standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih
pri pogojih ponovljivosti.
RSDr = relativni standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih ponovljivosti [(sr / ) × 100], pri
čemer je povprečje rezultatov vseh vzorcev, dobljenih pri
pogojih ponovljivosti.
R = obnovljivost, vrednost manjša ali enaka absolutni
razliki dveh posameznih rezultatov preskusa, dobljenih pod
pogoji obnovljivosti (npr. identični material, različni izvajalci,
različni laboratoriji, z uporabo različne metode), za katero
se pričakuje, da bo dobljena z verjetnostjo 95% in zato je R
= 2,8 × sR.
sR = standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih
pri pogojih obnovljivosti.
RSDR = relativni standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih obnovljivosti [(sR / ) × 100]; pri
čemer je povprečje rezultatov vseh vzorcev, dobljenih pri
pogojih obnovljivosti.
HORRATr ugotovljeni RSDr, deljen z vrednostjo, ocenjeno s Horwitzevo enačbo, s predpostavko r = 0,66*R.
HORRATR ugotovljena vrednost RSDR, deljena z vrednostjo RSDr, izračunano iz Horwitzeve enačbe.
4.2. Splošne zahteve
Analitske metode, ki se uporabljajo v okviru uradnega
zdravstvenega nadzora nad živili, morajo biti v skladu z merili
iz 1. in 2. točke priloge predpisa, ki ureja uradni zdravstveni
nadzor nad živili.
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4.3. Posebne zahteve
Kadar za določanje vsebnosti aﬂatoksinov v živilih niso
predpisane nobene posebne metode, lahko laboratoriji izberejo katerokoli metodo, ki ustreza naslednjim zahtevam:
Zahteva

Koncentracijsko
območje

Priporočena
vrednost

slepi vzorec

vse

zanemarljiva

izkoristek
aﬂatoksina
M1

0,01-0,05 µg/kg 60-120%
>0,05 µg/kg
70-110%

izkoristek
vsote
aﬂatoksinov
B1, B2, G1,
G2

<1,0 µg/kg
1-10 µgkg
>10 µg/kg

50-120%
70-110%
80-110%

natančnost
RSDR

vse

kot je določeno
s Horwitzovo
enačbo

Najvišja
dovoljena
vrednost

2x vrednost
določena s
Horwitzovo
enačbo

natančnost RSDr, se lahko izračuna kot 0,66 kratna natančnost
RSDR pri ustrezni koncentraciji

Opombe:
– vrednosti se nanašajo na aﬂatoksin B1 kot na vsoto
aﬂatoksinov B1 + B2 + G1 +G2;
– v primeru izražanja (LS) aﬂatoksinov kot vsoto B1 +
B2 + G1 +G2, je potrebno zagotoviti, da vsak posamezni
vzorec izpolnjuje zahteve, navedene v zgornji preglednici;
– meje detekcije uporabljenih metod niso navedene, ker
so dane vrednosti natančnosti pri ustrezni koncentraciji;
– vrednosti natančnosti se izračunajo s Horwitzovo
enačbo, npr.: RSDR=2(1-0,5 logC), pri čemer:
– je RSDR relativni standardni odmik, izračunan na
podlagi rezultatov, dobljenih pri pogojih obnovljivosti [(SR/x)
* 100]
– je C razmerje koncentracije (npr. 1 = 100 g/100 g,
0,001 = 1000 mg/kg).
To je posplošena enačba za izračunavanje natančnosti,
ki se je izkazala kot neodvisna od analizirane snovi in matrice
in je pri večini običajnih metod preskušanja odvisna samo od
koncentracije.
4. 4. Izračun izkoristka in poročanje rezultatov
Pri rezultatu analize se navede ali je izkoristek upoštevan
ali ne. Navesti je treba tudi način navajanja in vrednost izkoristka. Analitski rezultat, kjer je upoštevan izkoristek, se
uporablja za preverjanje skladnosti (glej Prilogo 1, točke
5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1.2 in 5.5.2.3).
Rezultat analitskega preskušanja mora biti izražen
kot x±U, kjer je x rezultat analiznega preskušanja, U pa
razširjena merilna negotovost, kar pri količniku zajetja 2 pomeni približno 95% stopnjo zaupanja.
4.5. Standardi kakovosti za laboratorije
Laboratoriji za določanje vsebnosti aﬂatoksina v živilih
morajo biti v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja uradni
zdravstveni nadzor nad živili.
Ne glede na prejšnji odstavek morajo biti laboratoriji
za določanje vsebnosti aﬂatoksinov živilih živalskega izvora
v okviru uradnega nadzora iz 3. točke prvega odstavka
16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili v skladu z zahtevami
iz predpisa o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati Nacionalni
veterinarski inštitut in pooblaščeni laboratoriji ter o postopku
ugotavljanja izpolnjevanja pogojev.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
4221.

Sklep o dopolnitvi sklepa o podrobnejšem
načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju
kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti
zavarovalnic

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 1. do 3. točke in 9. točke 109. člena, 1. do 3. točke
139. člena, 140. člena, 2. točke 256. člena ter 2. in 3. točke drugega odstavka 354. člena zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 13/2000, 31/2000 – ZP-1, 91/2000 – popr.,
21/02, 52/02 – ZJA, 29/03 – odl. US in 50/04 – v nadaljevanju: ZZavar) izdaja

SKLEP
o dopolnitvi sklepa o podrobnejšem načinu
izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih
zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
1. člen
V sklepu o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in
izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti
zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04) se v 14. členu doda
nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pozavarovalnica lahko do uskladitve zakona o
zavarovalništvu in na njegovi podlagi izdanih predpisov z
direktivo o pozavarovanju, vendar največ pet let od dne
uveljavitve tega sklepa, upošteva postavke iz 1., 2., 3. in
5. točke prvega odstavka 8. člena tega sklepa v skupnem
obsegu do višine zahtevanega minimalnega kapitala, in sicer
le v primeru, da je temeljni kapital najmanj štirikrat večji od
zahtevanega minimalnega kapitala.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. avgusta 2004.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

4222.

Navodilo o izračunu postavke »Posebni
prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s
sredstvi, ki niso ﬁnancirana iz zavarovalnotehničnih rezervacij« v obrazcih KUS-P in
KUS-Ž

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi drugega odstavka 6. člena sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter
kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04)
in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list
RS, št. 13/2000, 31/2000 – ZP-1, 91/2000 – popravek, 21/02,
52/02 – ZJA, 29/03 – odl. US in 50/04 – v nadaljevanju:
ZZavar) izdaja

NAVODILO
o izračunu postavke »Posebni prevrednotovalni
popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso
ﬁnancirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij«
v obrazcih KUS-P in KUS-Ž

Uradni list Republike Slovenije
Splošne določbe
1. člen
S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje izračun postavke »Posebni prevrednotovalni popravek
kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso ﬁnancirana iz zavarovalnotehničnih rezervacij«, v obrazcih KUS-P in KUS-Ž, iz sklepa
o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju
kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
(Uradni list RS, št. 83/04; v nadaljevanju: sklep o kapitalski
ustreznosti).
Izračun postavke
2. člen
(1) Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi
s sredstvi, ki niso ﬁnancirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v obrazcu KUS-P je:
1.1. posebni prevrednotovalni popravek kapitala premoženjskih zavarovanj v zvezi z:
– zemljišči,
– zgradbami,
– opremo,
– dolgoročnimi ﬁnančnimi naložbami v kapital podjetij v
skupini in pridruženih podjetij,
– dolgoročnimi ﬁnančnimi naložbami v kapital drugih
podjetij,
– danimi posojili in
– drugimi ﬁnančnimi inštrumenti,
zmanjšan za
1.2. posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi
s sredstvi, ki so ﬁnancirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij premoženjskih zavarovanj.
(2) Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi
s sredstvi, ki niso ﬁnancirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v obrazcu KUS-Ž je:
1.1. posebni prevrednotovalni popravek kapitala življenjskih zavarovanj v zvezi z:
– zemljišči,
– zgradbami,
– opremo,
– dolgoročnimi ﬁnančnimi naložbami v kapital podjetij v
skupini in pridruženih podjetij,
– dolgoročnimi ﬁnančnimi naložbami v kapital drugih
podjetij,
– danimi posojili in
– drugimi ﬁnančnimi inštrumenti,
zmanjšan za
1.2. posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi
s sredstvi, ki so ﬁnancirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij življenjskih zavarovanj.
(3) Izračun postavke je predpisan z vsebino in obliko
obrazcev PPPK-P za premoženjska zavarovanja in PPPK-Ž
za življenjska zavarovanja, ki sta sestavni del navodila.
Poročanje
3. člen
Zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe
predložijo obrazce PPPK-P in PPPK-Ž, po stanju na zadnji
dan vsakega koledarskega trimesečja, v rokih iz 4. člena
sklepa o kapitalski ustreznosti.
Uveljavitev
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. avgusta 2004.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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PPPK-P
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehni�nih
rezervacij - premoženjska zavarovanja
Zavarovalnica:
Stanje na dan:
Ra�unovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

Posebni prevrednotovalni popravek kapitala premož. zavar. v zvezi z zemljiš�i

1

Posebni prevrednotovalni popravek kapitala premož. zavar. v zvezi z zgradbami
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala premož. zavar. v zvezi z opremo

2
3

Posebni prevrednotovalni popravek kapitala premož. zavar. v zvezi z dolgoro�nimi
finan�nimi naložbami v kapital podjetij v skupini in pridruženih podjetij
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala premož. zavar. v zvezi z dolgoro�nimi
finan�nimi naložbami v kapital drugih podjetij
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala premož. zavar. v zvezi z danimi
posojili
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala premož. zavar. v zvezi z drugimi
finan�nimi instrumenti
Skupaj (1+2+3+4+5+6+7)

Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z naložbami, ki predstavljajo
kritno premoženje (KP), razen naložb kritnih skladov
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana
iz zavarovalno-tehni�nih rezervacij (8-9)

Datum:

Žig:

v 1000 SIT
Znesek
Teko�e leto Predhodno leto

4
5
6
7
8
Znesek
Teko�e leto Predhodno leto
9
10

Sestavil:

Podpis odgovorne osebe:
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PPPK-Ž
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehni�nih
rezervacij - življenjska zavarovanja
Zavarovalnica:
Stanje na dan:
Ra�unovodski izkazi so: revidirani; nerevidirani

Posebni prevrednotovalni popravek kapitala življ. zavar. v zvezi z zemljiš�i
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala življ. zavar. v zvezi z zgradbami
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala življ. zavar. v zvezi z opremo
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala življ. zavar. v zvezi z dolgoro�nimi
finan�nimi naložbami v kapital podjetij v skupini in pridruženih podjetij
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala življ. zavar. v zvezi z dolgoro�nimi
finan�nimi naložbami v kapital drugih podjetij
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala življ. zavar. v zvezi z danimi posojili
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala življ. zavar. v zvezi z drugimi
finan�nimi instrumenti
Skupaj (1+2+3+4+5+6+7)

Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z naložbami, ki predstavljajo
kritne sklade za življenjska zavarovanja (KSZZ)
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z naložbami, ki predstavljajo
kritne sklade za življenjska zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema
naložbeno tveganje, razen prenosnih premij, škodnih rezervacij in dodatnih
zavarovalno-tehni�nih rezervacij za zajam�eno najmanjše izpla�ilo (KSNT)
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z naložbami, ki predstavljajo
kritne sklade za tontnine (KST)
Posebni prevrednotevalni popravek kapitala v zvezi z naložbami, ki predstavljajo
kritne sklade za zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (KSNZ)
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z naložbami, ki predstavljajo
kritne sklade za zdravstvena zavarovanja (KSZD)
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi z naložbami, ki predstavljajo
kritne sklade za druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati
matemati�ne rezervacije (KSDR)
Skupaj (9+10+11+12+13+14)
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana
iz zavarovalno-tehni�nih rezervacij (8-15)

Datum:

Žig:

1
2
3

v 1000 SIT
Znesek
Teko�e leto
Predhodno leto

4
5
6
7
8
Znesek
Teko�e leto
Predhodno leto
9

10
11
12
13
14
15
16
Sestavil:

Podpis odgovorne osebe:
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4223.

Št.

Poročilo o gibanju plač za junij 2004

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za junij 2004
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo
v Sloveniji za junij 2004 je znašala 262.715 SIT in je bila za
1,2 odstotka višja kot maja 2004.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2004 je znašala 164.996 SIT in je bila za 1,1
odstotek višja kot maja 2004.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april – junij
2004 je znašala 260.830 SIT.
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S P R E M E M B E D O D A T K A Š T. 3
K PRAVILOM
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
V 2. členu dodatka št. 3 k pravilom igre na srečo »Hitra
srečka«, ki ga je sprejela uprava družbe Športna loterija d.d.
na seji dne 15. 7. 2003, se »14. 9. 2004« nadomesti z datumom »15. 5. 2005«, datum »14. 12. 2004« pa se nadomesti
z datumom »15. 8. 2005«.
2. člen
Ta sprememba dodatka k pravilom igre začne veljati z
dnem, ko je potrjena s strani pooblaščenega urada Ministrstva za ﬁnance.
Št. 02-157/04
Ljubljana, dne 20. avgusta 2004.

Št. 9611-35/2004
Ljubljana, dne 18. avgusta 2004.
Namestnica generalne direktorice
Genovefa Ružić l. r.

4224.

95 / 27. 8. 2004 /

Spremembe dodatka št. 3 k pravilom igre na
srečo »Hitra srečka«

Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
134/03 – uradno prečiščeno besedilo), Poslovnika o delu
uprave in Pravil igre na srečo »Hitra srečka«, je uprava
družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. dne 9. 7. 2004
sprejela

Anton Černe l. r.
član uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro
na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki
ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom
številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.
Ministrstvo za ﬁnance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je dovolilo podaljšanje prodaje 24. serije srečk
z dovoljenjem številka 471-212-2/04-9 z dne 19. 8. 2004, te
spremembe dodatka k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«
pa potrdilo pod številko 471-212-2/04-9 dne 20. 8. 2004.

OBČINE

IVANČNA GORICA
4225.

Odlok o spremembi odloka o plakatiranju in
reklamiranju v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 7/03), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98)
in odločb Ustavnega sodišča RS ter 11. in 16. člena statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski
svet občina Ivančna Gorica na 3. korespondenčni seji dne
23. 8. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o plakatiranju in
reklamiranju v Občini Ivančna Gorica
I
V odloku o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ivančna
Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica št. 5/97), se
22. člen spremeni, tako da se glasi:
V času 30 dni pred volitvami se način plakatiranja določi
s posebnim sklepom. Sklep izda župan.

II
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0002/97
Ivančna Gorica, dne 23. avgusta 2004.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

MURSKA SOBOTA
4226.

Odlok o lokacijskem načrtu za območje mesta
Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana,
Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in
Slovensko ulico

Na podlagi 175. člena in v povezavi s 17. do 34. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in
8/03), 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
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70/00, 51/02 in 108/03 – odl. US) ter 17. 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 15.
seji dne 17. avgusta 2004, sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za območje mesta
Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana,
Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in
Slovensko ulico
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za območje
mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico, ki ga
je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.,
M. Sobota pod št. 02/04LN/MS.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in
graﬁčne prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego,
potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav
in ureditev.
Tekstualni del obsega:
I. Splošni del
II. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo
po posameznih področjih
III. Smernice in mnenja
Graﬁčni del obsega:
I. Izrez iz prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine M. Sobota
za obdobje 1986–90
M 1:5000
II. Kopija katastrskega načrta z območjem
obdelave
M 1:1000
III. Zakoličbena situacija s predvideno
parcelacijo
M 1:1000
IV. Ureditvena situacija z zasnovo
zelenih površin
M 1:1000
V. Načrt gradbenih parcel
M 1:1000
VI. Komunalna ureditev
M 1:1000
VII. Prometna situacija
M 1:1000
VIII. Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
M 1:1000

turo

Priloga:
Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastruk-

II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Območje urejanja, za katerega se sprejema lokacijski
načrt, je razvidno iz graﬁčnih prilog navedenih v 2. členu
tega odloka. Območje LN obsega površine med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka
in Slovensko ulico.
Meja območja poteka na severu po severni meji ulice
Staneta Rozmana (parc. št. 1318), na vzhodu po vzhodni
meji Gregorčičeve ulice (parc. št. 3165/1), na jugu po južni
meji Ulice arhitekta Novaka (parc. št. 3174) in na zahodu po
vzhodni meji Slovenske ulice (parc. št. 3173). Območje lokacijskega načrta vključuje Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico in Ulico arhitekta Novaka v njihovem sedanjem
poteku, ob projektiranju predvidenih preureditev teh ulic in

Uradni list Republike Slovenije
eventualnih potrebnih razširitvah teh ulic zaradi novih prometnih ureditev, se v območje lokacijskega načrta vključijo
tudi ti deli parcel.
Celotno območje meri skupaj 7,95 ha.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
ZEMLJIŠČA
4. člen
Na območju je predvidena dopolnitev obstoječih dejavnosti. Predvidena je zgraditev objektov namenjenih izobraževalnim in kulturnim dejavnostim (glasbena šola), poslovnim,
trgovskim ter stanovanjskim dejavnostim.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Predvidena postavitev in oblika objektov ter horizontalni
in vertikalni gabariti objektov so razvidni iz graﬁčnih prilog
lokacijskega načrta.
6. člen
Znotraj območja so predvidene naslednje gradnje in
ureditve (opis posameznih ureditev po območjih):
A) Območje ob Cvetkovi ulici
Ob Cvetkovi ulici, južno od »Šavel« centra, je predvidena gradnja glasbene šole. Ob objektu je predvidena ureditev
parkirišč in ustreznega šolskega dvorišča.
B) Območje nekdanje »Jeklotehne«.
Na območju nekdanje »Jeklotehne« je predvidena gradnja treh stanovanjskih stolpičev. Do tega dela območja se
uredijo ustrezni dovozi in dostopi, dvorišče pred objekti, zelenice in otroško igrišče. Predvidena je izvedba parkirnih prostorov ob objektih in tudi izvedba podzemnega parkirišča.
C) Območje ob Gregorčičevi ulici
Ob Gregorčičevi ulici je predvidena gradnja poslovnostanovanjskega objekta na mestu objekta »Galexa«, ki se
poruši. Nasproti predvidenega objekta – ob obstoječi dovozni
cesti – je možna gradnja dveh individualnih stanovanjskih
objektov (ali stanovanjskega dvojčka). Do tega dela območja
se uredijo ustrezni dovozi in dostopi, dvorišče pred objekti ter
zelenice. Predvidena je izvedba parkirnih prostorov ob objektih in tudi izvedba podzemnega parkirišča v eni etaži.
D) Objekti ob Slovenski ulici in Ulici arhitekta Novaka
Obe ulici sta pozidani z nizom objektov. Z lokacijskim
načrtom se v uličnem nizu ne predvideva nobenih novih
objektov, možne so le obnove in rekonstrukcije obstoječih
objektov. V obstoječem nizu objektov je več objektov, ki so
že registrirani kot kulturna dediščina oziroma so bili vključeni
v predlog za zaščito kot kulturna dediščina, zato velja za te
objekte poseben režim glede obnove in rekonstrukcije, pri
kateri je potrebno pridobiti pogoje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
Na dvoriščni strani objekta »Agrotehnika« je predvidena
prizidava in nadzidava obstoječega prizidka.
Predvidena je gradnja poslovno stanovanjskega objekta (P+1+M) na dvoriščni strani objekta, ki leži na parceli
številka 1291.
V. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE ZELENIH
POVRŠIN
7. člen
Proste površine v centru mesta se v največji možni meri
zazelenijo in zasadijo z drevjem. Zunanje površine se urejajo
na podlagi posebnih projektov, s katerimi se bodo, znotraj
zaključenih območij, te površine urejale kot celota.
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VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA

Plinovodno omrežje

Splošni pogoji
8. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po graﬁčni
prilogi “Komunalne naprave” in v skladu s smernicami
in mnenji posameznih pristojnih služb k predmetnemu
lokacijskemu načrtu. Predvideni objekti se priključijo na
komunalne vode, ki potekajo v bližini njihovih lokacij. Novi
komunalni vodi se morajo voditi po cestnem svetu, kjer je
to mogoče. Kjer je možno se pripravijo skupni priključki
za več objektov. Na posameznih odsekih se zgradijo vse
komunalne naprave obenem, pred dokončno ureditvijo
cestišč. Komunalni vodi se polagajo podzemno. To določilo
velja tudi za obnovo. Odmiki med vodi različnih omrežij
morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se morajo
izvesti predpisane zaščite.
Promet
9. člen
Pri ureditvi prometnih površin je potrebno upoštevati
smernice in mnenja posameznih pristojnih služb, k predmetnemu lokacijskemu načrtu. Prometni režim v centru mesta
(smeri prometa, ureditev posameznih križišč, parkirišč in
dovozov), ki je prikazan v graﬁčnem delu lokacijskega načrta
je povzet po že izdelani prometni študiji in projektih za posamezne ceste, ter se uredi v skladu s predvidenim prometnim
režimom na širšem območju mesta.
Vodovod
10. člen
Na območju je predvidena dograditev obstoječega vodovoda v sistem krožnega vodovoda s hidrantnim omrežjem.
Razširitev hidrantnega omrežja in predvidene vodovodne
priključke je potrebno izvesti v skladu z določili upravljavca
»Vodovod Murska Sobota – javno podjetje d.o.o.«.
Kanalizacija
11. člen
Fekalne vode se odvajajo z javno kanalizacijo, ki
je priključena na mestno čistilno napravo. V ta namen je
predvidena razširitev kanalizacijskega omrežja. Meteorne
vode se odvajajo za vsak sklop objektov ločeno v ponikovalnice. Odpadne vode iz kuhinj gostinskih lokalov in
drugih podobnih objektov, ter padavinske vode s cest, parkirišč in manipulativnih površin se morajo v ponikovalnice
voditi preko lovilcev olj in maščob. Razširitev kanalizacijskega omrežja in predvidene nove priključke je potrebno
izvesti v skladu z določili upravljavca »Komunala – javno
podjetje d.o.o.«.
Električno omrežje
12. člen
Predvidena je izvedba nizkonapetostnega razdelilnega
kabelskega omrežja do predvidenih objektov iz obstoječih
transformatorskih postaj, ki se po potrebi razširijo. Vsi priključki in druge predvidene ureditve (križanja vodov, zaščite)
se morajo izvesti pod pogoji upravljavca »Elektro Maribor«.
Javna razsvetljava
13. člen
Javna razsvetljava se uredi ob vseh cestah, ulicah in
javnih parkiriščih.
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14. člen
Po obodnih ulicah območja poteka plinovodno omrežje,
na katerega je predvideno priključevanje vseh predvidenih
objektov. Izvedba priključkov se izvede pod pogoji upravljavca »Mestni plinovodi d.o.o.«.
Ogrevanje
15. člen
Za posamezne stavbe ali povezane skupine stavb se
grade kotlovnice, ki kot kurilni medij praviloma uporabljajo
plin iz mestnega plinovoda.
Komunikacijsko omrežje
16. člen
Do novih stavb se položi komunikacijska kanalizacija, v
katero se v skladu s potrebami polagajo telefonski, televizijski
in morebitni drugi komunikacijski kabli.
Predvidena je izvedba priključkov za posamezne objekte na obstoječe omrežje, ki poteka znotraj območja, pod
pogoji upravljavca. Predvideno novo omrežje, vse priključke,
kakor tudi vse potrebne prestavitve in zaščite obstoječih
komunikacijskih vodov je možno izvesti samo na podlagi
posebnih projektov. Potrebne projekte naročijo investitorji
posameznih objektov v fazi izdelovanja projektov PGD, PZI
pri upravljavcu – »Telekom Slovenije«.
Deponije odpadkov
17. člen
Predvideno je ločeno zbiranje odpadkov za posamezne
objekte. Deponije za odpadke se rešujejo, kjer je to mogoče,
znotraj predvidenih objektov. Zunanje deponije za odpadke
morajo biti primerno locirane in oblikovane. Odvoz odpadkov
se vrši v skladu z občinskim odlokom.
VII. DRUGI POGOJI, KI SO POMEMBNI ZA IZVEDBO
PREDVIDENIH PROSTORSKIH UREDITEV OZIROMA
POSEGOV V PROSTOR
Varovanje in izboljšanje delovnega okolja
18. člen
Znotraj območja se izvaja III. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki
bi presegal mejne dnevne (60 dbA) in nočne (50 dbA) ravni
hrupa.

plin.

19. člen
Kot primarni energetski vir v centru mesta je predviden

20. člen
Pri gradnji objektov se morajo glede odmikov in načina
gradnje upoštevati predpisi s področja požarnega varstva.
Graditi se mora z ognjevarnimi materiali oziroma v požarnovarnih konstrukcijah.
Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih
vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno
vodo se zagotovi preko obstoječega in predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
21. člen
Pri gradnji in prenovi javnih ter večstanovanjskih stavb
se morajo urediti dostopi za invalidske vozičke. Pri prenovi
pločnikov se morajo urediti sestopi s pločnikov pri prehodih
s cest in na parkirišča tako, da je omogočena normalna
uporaba osebam z invalidskimi vozički. Ta pogoj velja tudi za
gradnje in prenove prehodov pešcev na višje nivoje.
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22. člen
Znotraj območja lokacijskega načrta je dovoljeno postavljanje začasnih enostavnih objektov namenjenih sezonski
turistični ponudbi ali prireditvam, v skladu z določili Pravilnika
o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov o
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči (Uradni list RS, št. 114/2003).
Varovanje naravne in kulturne dediščine
23. člen
Z odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota
(Uradne Objave Pomurskih občin, št. 8/91) je naselbinsko
območje Murska Sobota razglašeno za urbanistični spomenik. Z istim odlokom so razglašeni za umetnostne in
arhitekturne spomenike štirje objekti; in sicer objekti na parc.
št. 1298, 1297/1 in 1297/2, 1296 ter 1295 in 1294; vse k.o.
Murska Sobota. Dodatno so registrirani kot predlog za kulturno dediščino (v Strokovnih podlagah za kulturno dediščino za
Občino Murska Sobota, ki so bile izdelane l. 2003) še objekti
na parcelah št. 1290, 1289, 1288, 1286; vse k.o. Murska
Sobota.
V skladu z odlokom se vsi ti objekti varujejo v prvotni
obliki. Posegi na njih so možni samo ob soglasju Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
VIII. ETAPE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
24. člen
Izvajanje zazidalnega načrta bo potekalo postopoma,
v skladu z interesi investitorjev. Praviloma mora pred gradnjami in drugimi posegi v prostor biti urejena zanje potrebna
komunalna oprema. Gradnja v okviru določenih gradbenih
parcel mora potekati istočasno, hkrati z objektom morajo
biti urejene tudi vse predvidene zunanje ureditve ob objektu
(dovozi, dostopi, zelenice, parkirišča).
Gradnja podzemnih garaž ob predvidenih objektih mora
biti istočasna z gradnjo objektov tako, da se zagotovi potrebno število parkirnih prostorov. Kolikor se bodo stanovanjski
stolpiči gradili fazno, mora biti v vsaki fazi zagotovljeno potrebno število parkirnih prostorov v podzemnih garažah.
Izvajanje gradenj in drugih ureditev na posameznih
gradbenih parcelah lahko poteka časovno neodvisno od takih
dejavnosti na drugih gradbenih parcelah.
IX. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, KI
SE NE UREDIJO V PRVIH ETAPAH
25. člen
Zemljišča, na katera se ne posega v prvih etapah izvajanja lokacijskega načrta, se ohranjajo v dosedanji rabi. Na
teh zemljiščih se dopušča le še pripravljalna dela za gradnje,
oziroma druge posege v prostor predvidene s tem načrtom.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
26. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata
investitor in izvajalec natančno upoštevati določila lokacijskega načrta.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege
izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno
in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati
razmer na sosednjih območjih.
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Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav
morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji
upoštevati smernice in mnenja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del lokacijskega načrta.
27. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta
upoštevati:
– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih
objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba uporabiti za ureditev zelenih površin
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi gradnje
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
XI. ODSTOPANJA
28. člen
Možna so odstopanja od graﬁčnih prilog pod pogojem,
da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti
in pridobiti smernice in mnenja tega odloka z novo ustrezno
strokovno podlago, pred izdajo dovoljenja za gradnjo. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso bili
predvideni in prikazani v graﬁčnih prilogah.
XII. PREDKUPNA PRAVICA MESTNE OBČINE MURSKA
SOBOTA
Na območju lokacijskega načrta obstoji predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu z določili odloka
o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
XIII. NADZOR
29. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
XIV . PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico,
Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico (Uradne Objave
Pomurskih občin, št. 10/90) in Odloka o sprejetju spremembe
zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med
Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta
Novaka in Slovensko ulico (Uradni list RS, št. 56/00).
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na upravi Mestne
občine Murska Sobota.
31. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005-0001/2004
Murska Sobota, dne 17. avgusta 2004.
Podžupan
Mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, univ. dipl. prav. l. r.
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Odlok o splošnih pogojih za dobavo in odjem
toplote iz sistema daljinskega ogrevanja

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), določil Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 in 51/04), Pravilnika o
načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjih
in drugih stavbah z več odjemalci (Uradni list RS, št. 49/03),
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03), Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 72/95 in 85/99), ter 17. 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 seji,
dne 17. avgusta 2004, sprejel

ODLOK
o splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote
iz sistema daljinskega ogrevanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa splošne pogoje za dobavo in odjem
toplote iz sistema daljinskega ogrevanja (v nadaljevanju besedila: splošni pogoji) na območju Mestne občine Murska
Sobota.
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz sistema
daljinskega ogrevanja urejajo odnose med dobaviteljem, investitorjem in odjemalcem, ter določajo pravice, obveznosti
in odgovornosti dobavitelja in odjemalca toplote za:
– naprave dobavitelja toplote,
– naprave odjemalca toplote,
– priključitev na sistem daljinskega ogrevanja,
– sklepanje pogodb o dobavi toplote,
– evidenco odjemalcev,
– odjemno mesto in merilne naprave,
– reklamacije dobave toplote,
– neupravičen odjem toplote,
– ustavitev dobave toplote,
– obveznosti dobavitelja in odjemalca,
– ter prehodne in končne določbe.
2. člen
Dobavitelj toplote iz sistema daljinskega ogrevanja po
tem odloku je javno podjetje, ki ima v skladu z energetskim
zakonom pridobljeno licenco za opravljanje energetske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj).
Odjemalec toplote je vsaka ﬁzična ali pravna oseba, ki
je lastnica objekta ali dela objekta priključenega na sistem
daljinskega ogrevanja in prejema od dobavitelja toploto (v
nadaljnjem besedilu: odjemalec).
Investitor je vsaka ﬁzična ali pravna oseba, ki investira
v gradnjo objekta ali del objekta, ki se bo priključil na sistem
daljinskega ogrevanja (v nadaljnjem besedilu: investitor).
3. člen
Pojmi imajo v tem odloku tale pomen:
– proizvodni viri so naprave, ki spreminjajo primarno
energijo goriv v toplotno energijo;
– črpališča so naprave, ki omogočajo pretok ogrevne
vode po toplovodnem omrežju;
– toplovodno omrežje poteka po območju oskrbe do
odcepov za posameznega odjemalca;
– priključni toplovodi potekajo od odcepov do toplotnih
postaj;
– ogrevna voda v omrežju daljinskega ogrevanja je
sredstvo, s katerim se prenaša toplota;
– toplotne postaje so lahko direktne, kjer je ogrevna
voda dobavitelja tudi v internih toplotnih napravah in indirek-
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tne, kjer toplotni izmenjevalec ločuje ogrevno vodo dobavitelja od ogrevne vode odjemalca;
– toplotna postaja je sestavljena iz priključne in hišne
postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v
interne toplotne naprave;
– priključna postaja je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov;
– hišna postaja je sestavljena iz toplotnih prenosnikov,
razdelilnih sistemov, regulacijskih in varovalnih naprav ter
naprav za pripravo sanitarne tople vode in služi za razdelitev
toplote za različne sisteme internih toplotnih naprav;
– interne toplotne naprave, ki so priključene na hišno
postajo, se uporabljajo za različne vrste ogrevanja; radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje
in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne
tople vode idr.;
– odjemno mesto je mesto v priključni postaji, kjer odjemalec prevzema dobavljeno toploto;
– merilno mesto v priključni postaji je mesto, kjer je
nameščen toplotni števec in mesto v hišni postaji, kjer je nameščen vodomer za sanitarno toplo vodo;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja račun;
– merilna naprava:
– je toplotni števec, ki meri dobavljeno toploto neposredno in je temelj za obračunavanje dobavljene toplote
odjemalcem;
– je vodomer, ki meri porabo količine vode za sanitarno toplo vodo in služi za obračun dobavljene toplote za
ogrevanje sanitarne tople vode;
– delilnik toplote (delilnik) je naprava, ki omogoča določitev deležev stroškov za porabljeno toploto, ki se nanašajo
na posamezne odjemne enote, kot delilniki se za določitev
stroškov za toploto za pripravo tople vode lahko uporabljajo
tudi števci za toplo vodo;
– sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega
omrežja, ki se ogreva s pomočjo toplotnih prenosnikov in jo
odjemalec uporablja za gospodinjske ali druge potrebe;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav, določena s projektom za izvedbo, oziroma projektom
izvedenih del;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne
spremembe delovanja toplotnih naprav;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– dovoljenje ali soglasje je pisni dokument, ki ga izda
dobavitelj;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem
so bili pogoji odjema toplote podobni pogojem v obdobju,
za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske
porabe.
II. NAPRAVE DOBAVITELJA
4. člen
Dobaviteljeve toplotne naprave so:
– proizvodni vir (kotlovnica),
– črpališče v kotlovnici,
– toplovodno omrežje iz kotlovnice do toplotnih postaj,
– priključna postaja v toplotni postaji.
III. NAPRAVE ODJEMALCA
5. člen
Odjemalčeve toplotne naprave so praviloma:
– hišna postaja v toplotni postaji,
– interne toplotne naprave,
– merilna naprava za dobavljeno toploto, za ogrevanje
prostorov,
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– merilna naprava, za dobavljeno toploto, za ogrevanje
sanitarne tople vode,
– delilnik.
IV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA SISTEM
DALJINSKEGA OGREVANJA IN SPREMEMBE
TOPLOTNIH NAPRAV
6. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve
toplotne naprave na sistem daljinskega ogrevanja, spremeniti že priključene toplotne naprave, ali spremeniti priključno
moč, mora pridobiti od dobavitelja ustrezna dovoljenja ali
soglasja.
7. člen
Na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in priloženih dokumentov dobavitelj izdaja pogoje in soglasje, če
tako določa zakon ali drug veljavni predpis:
– k planskim aktom (k prostorskim sestavinam planskih
aktov),
– k prostorskim izvedbenim aktom,
– h gradbenemu in enotnemu gradbenemu dovoljenju,
– k začasnemu priključku,
– za priključitev na javno toplovodno omrežje,
– za posege v prostor, kjer poteka javno toplovodno
omrežje,
– v drugih primerih določenih z zakonom.
8. člen
Dobavitelj mora dati investitorju ali odjemalcu pisno
soglasje za priključitev ali spremembo priključne moči, če
so zahteve v vlogi za izdajo soglasja usklajena s splošnimi
pogoji in, če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav
ter ekonomičnost dobave toplote. Soglasje določa pogoje za
priključitev ali spremembo investitorjevih toplotnih naprav.
Če dobavitelj izdajo soglasja zavrne, mora navesti vzroke zavrnitve.
9. člen
Tehnične pogoje za priključitev na sistem daljinskega
ogrevanja, določi dobavitelj v skladu z zakonodajo.
10. člen
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave lahko
gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo
le po določilih teh splošnih pogojev in tehničnih pogojev, ter
predpisih o graditvi objektov.
Odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na sistem daljinskega ogrevanja le v dobaviteljevi in investitorjevi ali
odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči.
11. člen
Pred projektiranjem in gradnjo priključnega toplovoda
in toplotne postaje si mora investitor pridobiti soglasje dobavitelja v skladu z zakonodajo.
12. člen
Dobavitelj praviloma začne dobavljati toploto potem, ko
so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb. Če je
objekt nov, je potrebno priložiti uporabno dovoljenje za objekt, za obstoječi objekt pa uporabno dovoljenje za toplotne
naprave.
Dobavitelj in investitor ali odjemalec potrdita začetek
obratovanja ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav
z zapisnikom. Temu mora biti priložena izjava, da so odjemalčeve toplotne naprave izvedene v skladu s projektno
dokumentacijo in pogoji iz soglasja.
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Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na dobaviteljeve
in odjemalčeve toplotne naprave, uporabnega dovoljenja ni
mogoče pridobiti in predložiti, se na podlagi investitorjevega
ali odjemalčevega naročila in zapisnika o pričetku poskusnega obratovanja, lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav za določen čas, če je bil uspešno
opravljen tehnični pregled. To ni mogoče, če bi zaradi takega
obratovanja nastale poškodbe.
13. člen
Odjemalčeve toplotne naprave morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative ali druge pogoje, s katerimi se
zagotavlja njihovo nemoteno delovanje, ter varnost ljudi in
premoženja. Dobavitelj sme začasno odkloniti priključitev
novih odjemalcev, prekiniti dobavo toplote odjemalcu, če
ugotovi, da odjemalčeve naprave in napeljave ne izpolnjujejo
predpisanih tehničnih normativov ali drugih pogojev. Priključitev na sistem izvede dobavitelj šele, ko ugotovi, da so
odpravljene pomanjkljivosti.
V. POGODBA O DOBAVI TOPLOTE
14. člen
Pogodbo o dobavi toplote med dobaviteljem in odjemalcem se sklene v pisni obliki.
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu oziroma lastniku in dobavitelju,
– naslov odjemnega mesta,
– priključno moč,
– način obračunavanja,
– ogrevano površino in/ali porabo po števcu,
– uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote,
– delitev stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto
skupno,
– delež lastništva,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso
skladna z določili splošnih pogojev, tehničnih pogojev in
tarifnega pravilnika.
15. člen
Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen čas,
razen če se dobavitelj in odjemalec ne dogovorita drugače.
Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote
samo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Dobavitelj
upošteva odpoved v skladu s pogodbo s prvim dnem po preteku odpovednega roka.
Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno.
Odpoved posameznega odjemalca na skupnem odjemnem
mestu je možna, če odjemalec, ki želi odpovedati dobavo
toplote, pridobi pisno soglasje vseh ostalih odjemalcev na
skupnem odjemnem mestu.
Če odjemalec odpove dobavo toplote za manj kot eno
leto, je dolžan plačati za vse mesece te prekinitve, vse ﬁksne
stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal neprekinjeno.
Če odjemalec odpove dobavo toplote za več kot eno
leto, ali za stalno, je dolžan plačevati dobavitelju toplote vrednost letnega ﬁksnega stroška dobave v enkratnem znesku.
16. člen
Vsak objekt mora pred dobavo toplote dobavitelju predložiti pogodbo, oziroma sporazum o načinu obračuna stroškov dobavljene toplote.
Kolikor tehnične možnosti v večstanovanjskih objektih
dopuščajo merjenje toplote vsakemu odjemalcu, mora dobavitelj meriti energijo vsakemu odjemalcu po 93. členu
Energetskega zakona.
Če tehnične možnosti v obstoječih večstanovanjskih hišah ne dopuščajo merjenja dobavljene energije posameznemu odjemalcu, se ti dogovorijo za način delitve stroškov. Do
sklenitve dogovora se upošteva kot ključ delitve stanovanjska
površina po 94. členu Energetskega zakona.
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17. člen
Odjemalec mora dobavitelja pravočasno pisno obvestiti
o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem najkasneje v 15 dneh po
nastali spremembi pisno, s predložitvijo ustreznih dokumentov. Obvestilo velja od prvega naslednjega obračunskega
obdobja, ter načelno obsega:
– šifro odjemalca,
– ime, priimek in naslov dosedanjega odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo kopijo listino o prenosu lastninske pravice,
– davčno številko,
– stanje števca,
– število oseb (samo v primeru, da se deli poraba tople
sanitarne vode po številu oseb),
– podpisano izjavo novega odjemalca na dobaviteljevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje
ali nova pogodba.
Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike naslednje podatke:
– šifro odjemalca,
– karakteristične tehnične podatke,
– naziv ﬁrme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov sedeža ﬁrme in naslov odjemnega mesta,
– številko transakcijskega računa in naziv banke pri
kateri je odprt,
– davčno številko,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz
pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec.
Za potrebe poslovanja z odjemalci dobavitelj vodi in
vzdržuje evidenco odjemalcev z zgornjimi podatki.
18. člen
Vsi iz prejšnjega člena tega odloka pridobljeni podatki,
se morajo uporabljati skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov, izključno za potrebe poslovanja dobavitelja.
19. člen
Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki,
se šteje, da je pogodbeno razmerje med dobaviteljem in
odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote. V tem primeru
sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno odgovorna za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z
določili pogojev.
Dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec
noče skleniti pisne pogodbe o dobavi toplote.
VI. DOBAVA IN KAKOVOST TOPLOTE
20. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu toploto neprekinjeno in
mu zagotavlja na odjemnem mestu potrebno količino toplote
za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno
močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote.

ma:

21. člen
Tehnični podatki dobaviteljevega toplovodnega siste-

– nazivni tlak
16. 10 5 Pa (16 bar)
– nazivna temperatura
110 °C
– najmanjša tlačna razlika
30. 10 3 Pa (0,3 bar)
– temperatura dovoda ogrevne vode na pragu proizvodnega vira se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature.
– najnižja temperatura dovoda ogrevne vode je 65 °C
in velja tudi izven ogrevalne sezone.
Tehnični podatki internega toplovodnega sistema:
– nazivni tlak
6. 10 5 Pa (6 bar)
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– nazivna temperatura
85 °C
– najmanjša tlačna razlika
20. 10 3 Pa (0,2 bar)
– temperatura dovoda ogrevane vode na razdelilniku
v hišni postaji se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature.
22. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe s toploto, pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne
spremembe, predelave ali zamenjave na dobaviteljevih in
odjemalčevih toplotnih napravah potem poravna vse stroške,
ki nastanejo na dobaviteljevih toplotnih napravah dobavitelj,
odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.
Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na dobaviteljevih toplotnih
napravah, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler
niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje, ali
pa dobavitelj opravi delo na odjemalčeve stroške.
VII. ODJEMNO MESTO, MERILNE NAPRAVE, MERJENJE
23. člen
Prvo namestitev toplotnega števca na merilno mesto in
vodomera opravi odjemalec na lastne stroške. Tip, velikost
in način namestitve toplotnega števca določi projektant z dobaviteljevim soglasjem.
Posebne merilne naprave, oziroma delilniki, so last
posameznih odjemalcev, če se le-ti za njih odločijo. Merilne
naprave morajo ustrezati zakonskim predpisom in morajo biti
skladne, ustrezno overjene in označene.
24. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem, popravili in zamenjavo merilnih naprav (toplotnega števca na
merilnem mestu in vodomera nameščenega pred sistemom
za ogrevanje sanitarne tople vode) lahko opravlja samo dobavitelj ali od njega pooblaščena oseba.
25. člen
Vsak od pogodbenih partnerjev skladno z zakonodajo
skrbi za redno vzdrževanje in servisiranje, ter periodične
overitve svojih merilnih naprav.
26. člen
Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov
iz prejšnjega člena tega odloka pravico preverjati točnost
merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večja
odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna
stroške preizkusa tisti, za katerega se ugotovi, da je v zmoti.
Dobavitelj na lastne stroške zamenja merilno napravo če ta
ni točna.
Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje,
kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave,
se šteje, da je merilna naprava v okvari, dobavljena toplota
pa se za obdobje okvare merilne naprave obračuna po 31.
in 32. členu tega odloka.
27. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne moči
potrebno zamenjati merilno napravo z novo, večje kapacitete,
poravna stroške nabave in zamenjave naprave odjemalec.
28. člen
Količina toplote, merjene s toplotno napravo se ugotovi
na podlagi odčitka merilne naprave.
29. člen
Podatke z merilnih naprav v toplotnih postajah odčita
dobavitelj, razen če se odjemalec in dobavitelj ne dogovorita
drugače.
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30. člen
Količine dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople
vode pri posrednem merjenju se ugotavljajo na podlagi odčitkov vodomera, ki je nameščen pred sistemom za ogrevanje
sanitarne tople vode.
Pri posredni meritvi so količine izražene v m3, pri tem
velja, da je za 1 m3 vode, ogrete od 10 do 60 ˚C, potrebno 0,09 MWh dobavljene toplote. Dobavitelj lahko strošku
toplote prišteje tudi vse stroške hladne vode, če dobavitelj
plačuje dobavo hladne vode in slednja ni že zajeta v ceni m3
sanitarne tople vode.

Če dobavitelj zaradi odjemalčevih razlogov, ni mogel
odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi dobaviteljevega obvestila sporočiti pravilen odčitek v dogovorjenem
času in na način kot ga določi dobavitelj. Če odjemalec
ne sporoči odčitka merilnih naprav, mu dobavitelj obračuna
dobavljene količine toplote glede na dobavo toplote v primerljivem obračunskem obdobju, skladno z določili 31. in
32. člena tega odloka.

31. člen
Za obdobje, ko je toplotni števec ali vodomer v okvari ali
je odstranjena plomba z žigom, se določi dobavljena količina
na podlagi porabe v primerljivem računskem obdobju, ko je
toplotni števec ali vodomer še pravilno deloval, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote ali pa se
uporabi določilo 32. člena tega odloka.
Primerljivo obračunsko obdobje določi dobavitelj.

34. člen
Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko
reklamira odjemalec oziroma pooblaščenec odjemalcev v
večstanovanjskih objektih. Poleg kakovosti dobavljene toplote lahko odjemalec reklamira tudi obračun toplote in druge
storitve.
Reklamacije so lahko telefonske, ustne ali pismene.
Telefonske in ustne reklamacije mora odjemalec takoj pisno
potrditi.
Reklamacije obračuna porabljene toplote, prispevka za
priključno moč in storitve, so lahko samo pismene in jih je
odjemalec dolžan predložiti v roku 8 dni od datuma prejema
obračuna.

32. člen
Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje
temperature, se za obračunsko obdobje, ko je toplotni števec
v okvari, določi:
Q = Q(h) x K x Y
Pri tem pomenijo:
Q
dobavljena količina toplote,
Q(h) priključna moč toplotnih naprav za ogrevanje
prostorov (KW, MW),
K
ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih
toplotnih naprav s priključno močjo v
obračunskem obdobju,
Y
faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko
obdobje:
– za stanovanjske prostore Y=0,65,
– za poslovne in šolske prostore Y=0,85,
– do prevzema odjemalčevih naprav v redno
obratovanje Y=1,0
tn – tz sr
K = 24 x Z x ------------------tnp – tz min
Pri tem pomenijo:
Z
število ogrevalnih dni,
t(n)
20 ˚C, srednja projektna ali predpisana
temperatura prostorov,
t(np)
20 ˚C, projektna notranja temperatura,
t(z sr)
srednja mesečna zunanja temperatura
v Murski Soboti v obračunskem obdobju
glede na 30-letno povprečje,
t(z min)
–16 ˚C, računska zunanja temperatura.
MESEC
Januar
Februar
Marec
April
Oktober
November
December

Tz sr
–2,3
0,5
4,8
9,8
9,3
4,1
–0,6

Z
31
28
31
30
31
30
31

K
460,8
364,0
334,8
204,0
221,2
318,0
425,7

0,85 K
391,7
309,4
284,6
173,4
188,0
270,3
361,9

0,75 K
345,6
273,0
251,1
153,0
165,8
238,5
319,3

0,65 K
299,6
236,6
217,6
132,6
143,7
206,7
276,7

33. člen
Odjemalec mora dobavitelju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi akti ter s temi splošnimi
pogoji.

VIII. REKLAMACIJA

35. člen
Upravičene reklamacije upošteva dobavitelj sorazmerno s časom njihovega trajanja. Ne upoštevajo se odbitki
na račun nedobavljene toplote za čas, ki je krajši od enega
dneva.
IX. NEUPRAVIČEN ODJEM
36. člen
Če odjemalec odjema toploto brez dobaviteljevega soglasja ali preko merilne naprave brez veljavnega žiga Urada
Republike Slovenije za meroslovje ali, če vpliva na merilne
naprave v dobaviteljevo škodo, je dobavitelj upravičen zaračunati že porabljeno toploto skladno z 31. in 32. členom
tega odloka in z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema
toplote.
37. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za
celotno obdobje ogrevanja, neupravičen odjem sanitarne
tople vode pa za dvanajst mesecev.
38. člen
Odjemalec mora dobavitelju plačati tudi vse stroške za
vzpostavitev prvotnega stanja naprav in opreme in škodo, ki
jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
39. člen
Če odjemalec pridobi soglasja iz 7. člena tega odloka in
priključi svoje naprave brez dobaviteljeve vednosti na sistem,
ki že obratuje, lahko dobavitelj sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko
je bil tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.
Dobavitelj v takem primeru odjemalcu obračuna priključno moč iz soglasja, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi, zaradi ureditve
pogodbenega razmerja.
X. PREKINITEV DOBAVE
40. člen
Dobavitelj začasno prekine dobavo toplote, zmanjša
deklarirani tlak in temperaturo ogrevne vode zaradi:
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– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitve omrežja,
– višje sile.
Za predvideno prekinitev mora dobavitelj izbrati čas, ki
bo čimmanj prizadel odjemalca. O predvideni prekinitvi mora
pravočasno obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru da
gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega obveščanja, vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
Motnje pri dobavi toplote, kot so znižanje tlaka ali temperature ogrevne vode, omejitev dobave ali prekinitev dobave toplote se odpravijo takoj, oziroma smejo trajati le toliko
časa, dokler ni odstranjen vzrok, zaradi katerega je prišlo
do motenj.
41. člen
Dobavitelj prekine dobavo toplote po predhodnem obvestilu:
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih
motenj dobaviteljevih toplotnih naprav,
– zaradi razširitve omrežja,
– če odjemalec poškoduje svoje ali dobaviteljeve toplotne naprave tako, da je ogroženo delovanje dobaviteljevega
sistema in če moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne vzdržuje odjemalčeve toplotne naprave tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje oziroma
dobavo toplote,
– če odjemalec ne omogoči pooblaščeni strokovni osebi varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve
toplotne naprave,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare vira ali transportne poti, ne upošteva navodil o omejevanju odvzema
toplote,
– če odjemalec ne obvesti dobavitelja pisno o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerje
med odjemalcem in dobaviteljem,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez dobaviteljevega soglasja,
– če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih
naprav,
– če odjemalec spreminja kemijske ali ﬁzikalne lastnosti
ogrevne vode,
– če odjemalec odjema vodo iz dobaviteljevega sistema
mimo certiﬁciranih merilnih naprav,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote glede na
pogodbo in splošne pogoje in ne poravna drugih obveznosti
do dobavitelja vezanih na dobavljeno toplotno energijo in
sanitarno toplo vodo,
– če odjemalec v roku, ki ga postavi dobavitelj, ne sklene pisne pogodbe o dobavi toplote,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih
toplotnih naprav, odjemalec pa do izteka roka ni pridobil
uporabnega dovoljenja,
– če odjemalec odvzame toploto brez dobaviteljevega
soglasja,
– če odjemalec ni izpolnil obveznosti iz tega odloka.
42. člen
Dobavitelj ustavi dobavo toplote odjemalcu takoj, brez
predhodnega obvestila:
– če odjemalec z obratovanjem svojih toplotnih naprav
ogroža življenje in zdravje ljudi, ali ogroža premoženje,
– če se odjemalec, brez soglasja dobavitelja, priključi na
sistem daljinskega ogrevanja.
43. člen
Dobavitelj je dolžan odjemalcu ponovno dobavljati toploto, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in, ko se dobavitelju
poravnajo nastali stroški in škoda, vezani na dobavljeno
toploto in sanitarno toplo vodo.
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Dobavitelj, ki je odjemalcu neutemeljeno ustavil ali prekinil dobavo toplote, mora v roku 24 ur na svoje stroške
znova priključiti naprave in napeljave odjemalca na sistem
daljinskega ogrevanja. Odjemalec je upravičen do povračila
stroškov in škode, ki mu je bila s tem povzročena.
XI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
44. člen
Obveznosti dobavitelja so predvsem naslednje:
– stalna, zadostna, varna in kakovostna dobava toplote
za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno
močjo, dogovorjeno s pogodbo o dobavi toplote,
– odprava motenj in redno vzdrževanje na toplovodnem
omrežju,
– opravlja redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav,
– obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave
toplote preko javnih občil,
– letno obvešča odjemalce o gibanjih in značilnostih
porabe toplote,
– seznanja odjemalce o značilnostih daljinskega ogrevanja in usmerjanje k učinkoviti rabi dobavljene toplote,
– vsakemu odjemalcu pri sklenitvi pogodbe ali na njegovo zahtevo brezplačno izroči izvod splošnih pogojev,
– ob primeru večje okvare v odjemalčevi toplotni postaji,
odklopi toplotno postajo,
– vodi kataster infrastrukture in druge evidence,
– izdaja soglasja na priključevanje na infrastrukturo,
– vrši obračun storitev uporabnikom storitev javne
službe,
– izdeluje poročila ter pripravlja letne plane,
– po ogrevalni sezoni pripravi končni obračun,
– pred ogrevalno sezono objavi veljavno ceno v skladu
z zakonodajo.
45. člen
Dobavitelj ima pravico preverjati in nastaviti regulacijske
naprave v toplotni postaji, da se izpolnijo obratovalni pogoji,
ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih toplotnih
naprav in pogodbe o dobavi toplote ter tehničnih pogojev
za priključitev na sistem daljinskega ogrevanja dobavitelja,
pri tem pa to ne sme vplivati na kakovost ogrevanja pri odjemalcu.
XII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
46. člen
Obveznosti odjemalca so predvsem naslednje:
– skrbi za normalno obratovanje in vzdrževanje internih
toplotnih naprav, ter potrebno tehnološko posodabljanje,
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature
na odjemalčevih napravah v priključni postaji,
– ne sme spreminjati brez dobaviteljevega pisnega soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile
obratovalne spremembe na dobaviteljevih toplotnih napravah,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru
in vsak čas dostopna dobaviteljevim delavcem,
– skrbi, da je v prostoru priključne postaje obratovalna
dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope
do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da
bodo dobavitelju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za
delovne prostore,
– sproti obvešča dobavitelja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi
obratovalne nesposobnosti odjemalčevih toplotnih naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti
drugih odjemalcev ali dobavitelja,
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– ne preprodaja dobavljene toplote brez dobaviteljevega soglasja,
– dovoli in omogoči priključitev toplotnih naprav tretje
osebe na priključni cevovod, če ta prenese dodatne obremenitve, o čemer presodi dobavitelj, ki izda ustrezno soglasje,
– v toplotni postaji omogoči dobavitelju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje,
– obvesti dobavitelja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo dobavitelja, ki je nastala zaradi
odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– redno plačuje svoje obveznosti.
XIII. VZDRŽEVANJE ODJEMALČEVIH TOPLOTNIH
NAPRAV

Uradni list Republike Slovenije
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Globe določene v 48., 49. in 50. členu odloka, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v
postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini s tem
odlokom predpisanih glob.
52. člen
Splošni pogoji se uporabljajo za vsa že veljavna in nova
razmerja v zvezi z dobavo toplote.
Postopki za priključitev na daljinsko ogrevanje ali spremembo že priključenih odjemalčevih toplotnih naprav, ki so
se začeli pred uveljavitvijo teh pogojev, se dokončajo po določbah doslej veljavnih pogojev za dobavo in odjem toplote.

47. člen
Redno vzdrževanje in nadzor priključnega voda ter primarnega dela toplotne postaje, opravlja dobavitelj in obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja naprav (zaporni
regulacijski, varnostni in merilni instrumenti),
– kontrolo vstopnih temperatur,
– nastavljanje regulacijskih naprav za pretok ogrevne
vode.
Na podlagi odjemalčevega naročila in proti plačilu lahko
v toplotni postaji opravi dobavitelj:
– zamenjavo mašilk, tesnil in električnih varovalk,
– čiščenje in mazanje gibljivih delov,
– odpravo okvare in zamenjavo pokvarjenih elementov
odjemalčevih toplotnih naprav,
– registracijo napak v delovanju odjemalčevih toplotnih
naprav s predlogom ukrepov za njihovo odpravo,
– polnitev, nastavitev in vzdrževanje sistema za mehčanje sanitarne vode,
– remont odjemalčevih toplotnih naprav,
– nastavitev delovanja odjemalčevih toplotnih naprav,
– čiščenje in vzdrževanje prostora toplotne postaje.

53. člen
Odjemalci, ki z dobaviteljem ob uveljavitvi teh pogojev
nimajo sklenjene pisne pogodbe o dobavi toplote, morajo to
skleniti v dveh letih od njihove uveljavitve.
Pisne pogodbe o dobavi toplote, sklenjene z odjemalci
pred uveljavitvijo teh pogojev, veljajo do sklenitve novih pisnih pogodb po teh splošnih pogojih. Nove pogodbe morajo
biti sklenjene v dveh letih od uveljavitve splošnih pogojev.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE

57. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

48. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek dobavitelj:
– če ne zagotovi pogojev za izvajanje javne službe,
– če ne izpolni obveznosti iz druge, četrte in osme alinee 44. člena tega odloka.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba dobavitelja iz prvega odstavka tega člena.
49. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odjemalec, ki je pravna oseba:
– če se priključi na toplovodno omrežje brez soglasja
dobavitelja,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, tretje, četrte, pete,
sedme, devete, desete, dvanajste in štirinajste alinee 46. člena tega odloka.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne sobe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz
prvega odstavka tega člena.
50. člen
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odjemalec, ki ni oseba iz prejšnjega člena, če:
– če se priključi na toplovodno omrežje brez soglasja
dobavitelja,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, tretje, četrte, pete,
sedme, devete, desete, dvanajste in štirinajste alinee 46. člena tega odloka.

goje.

54. člen
Dobavitelj pripravi v roku dveh mesecev tehnične po-

55. člen
Obračunavanje stroškov za dobavljeno toploto, se uredi
s pravilnikom o tarifnem sistemu za dobavo in odjem toplote
iz sistema daljinskega ogrevanja.
56. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Pravilnik o dobavi, odjemu in obračunu toplote, z dne 16. 10.
2001.

Št. 35204-0004/2004
Murska Sobota, dne 17. avgusta 2004.
Podžupan
Mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, univ. dipl. prav. l. r.

NOVA GORICA
4228.

Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega
načrta Ob železniški postaji v Novi Gorici

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list R Slovenije, št. 110/02 in 8/03) ter 28. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko,
št. 6/02 in 25/02) je župan Mestne občine Nova Gorica dne
11. 8. 2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta
Ob železniški postaji v Novi Gorici
1. člen
Javno se razgrne predlog lokacijskega načrta Ob železniški postaji v Novi Gorici.

Uradni list Republike Slovenije
Razgrnitev obsega:
– besedilo in kartografski del lokacijskega načrta;
– priloge:
– povzetek za javnost;
– izvleček iz prostorskega plana, ki se nanaša na
ureditveno območje;
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
– natečajno rešitev, na kateri temeljijo rešitve lokacijskega načrta.
2. člen
Predlog lokacijskega načrta bo javno razgrnjen v Novi
Gorici, v avli upravne stavbe Mestne občine Nova Gorica
na trgu Edvarda Kardelja 1, v času od srede 25. avgusta do
četrtka 30. septembra 2004. Predlog lokacijskega načrta bo v
času javne razgrnitve dostopen tudi na spletni strani Mestne
občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si v rubriki Javnost in sprejemanje prostorskih aktov.
3. člen
V času javne razgrnitve bo v sredo 29. septembra 2004
ob 17. uri v veliki sejni dvorani v pritličju upravne stavbe
Mestne občine Nova gorica organizirana javna obravnava
predloga lokacijskega načrta.
4. člen
Pripombe in sugestije k predlogu lokacijskega načrta
lahko vsi zainteresirani podajo na javni obravnavi, ali jih v
času javne razgrnitve posredujejo Oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica v ustni, pisni ali elektronski
obliki na njegov spletni naslov www.nova-gorica.si.
Ta sklep velja takoj.

5. člen

Št. 350-17/2002
Nova Gorica, dne 11. avgusta 2004.
Župan
Občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

RAZKRIŽJE
4229.

Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojnovarstvenih programov v vrtcu v Občini
Razkrižje

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 22. člena Pravilnika za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe
vrtca (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00,
111/00 in 92/02) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet občine
Razkrižje na 10. izredni seji, dne 5. 8. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu v Občini Razkrižje
1. člen
Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu
Občine Razkrižje od 1. 9. 2004 mesečno po otroku:
1. oddelek za prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
9- oziroma 10-urni program
71.972 SIT
2. oddelek za drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
9- oziroma 10-urni program
71.972 SIT.
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2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v
Občini Razkrižje št. 64/04-16 (Uradni list RS, št. 38/04).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64/04-30
Šafarsko, dne 5. avgusta 2004.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

SLOVENSKE KONJICE
4230.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi
in dopolnitvi odloka dela zazidalnega načrta
center Slovenske Konjice – za spremembo
namembnosti dela objekta Pluton v stanovanja

Na podlagi 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 33. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 27. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02)
je župan Občine Slovenske Konjice dne 18. 8. 2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o spremembi in
dopolnitvi odloka dela zazidalnega načrta
center Slovenske Konjice – za spremembo
namembnosti dela objekta Pluton v stanovanja
I
Javno se razgrne odlok o spremembi in dopolnitvi odloka dela zazidalnega načrta center Slovenske Konjice – za
spremembo namembnosti dela objekta Pluton v stanovanja,
ki ga je na podlagi programa priprave št. 350-03-0001/2004-200 z dne 30. 3. 2004 izdelalo podjetje Biro 2001 iz Sl.
Bistrice pod št. proj. 08/04-SP/ZN, april 2004.
II
Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan
v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št.
39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice ob
sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 15 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki
bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo
Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče petnajsti dan po
javni razgrnitvi.
Prav tako bo v času javne razgrnitve organizirana
javna obravnava, katera bo objavljena na krajevno običajen
način.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stran

11538 /

Št.

95 / 27. 8. 2004

Št. 350-03-0001/2004-200
Slovenske Konjice, dne 18. avgusta 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

ZREČE
4231.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta SN 1 Zreče

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 29. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta SN 1 Zreče

Uradni list Republike Slovenije
4232.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje počitniških hiš
Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 29. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje počitniških hiš
Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje
počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče
(Uradni list RS, št. 48/02).

1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče (Uradni list RS, št.
23/98, 63/99, 23/00, 72/01).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na ureditev pogojev za gradnjo na parcelni številki 95/1, k.o. Zreče, ki leži
znotraj območja predmetnega zazidalnega načrta, vendar za
njo niso bili urejeni pogoji gradnje.

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na postavljene
roke za legalizacijo obstoječih objektov. Glede na dejansko
stanje in možnost investitorjev, da legalizirajo objekte, so
bili postavljeni roki za legalizacijo prekratki. Spremembe in
dopolnitve se nanašajo tudi na legalizacijo dovoza k objektu
z oznako A. Predmet sprememb in dopolnitev PUP je še
ureditev parkirišča in legalizacija dovoznih cest v severnem
delu počitniškega naselja.

2. člen
Predlog bo javno razgrnjen v prostorih sejne sobe Občine Zreče in sicer 15 dni od dneva objave sklepa o javni
razgrnitvi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Predlog bo javno razgrnjen v prostorih sejne sobe Občine Zreče in sicer 15 dni od dneva objave sklepa o javni
razgrnitvi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava predloga. Javna obravnava bo v četrtek, 2. septembra
2004, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Zreče.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava predloga. Javna obravnava bo v četrtek, 2. septembra.
2004, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Zreče.

4. člen
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo svoje pisne
pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek
Občinski upravi občine Zreče.

5. člen
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo svoje pisne
pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek
Občinski upravi občine Zreče.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Št. 351-16/96-1
Zreče, dne 25. avgusta 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Št. 350-05-11/2003-2
Zreče, dne 25. avgusta 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Uradni list Republike Slovenije
–
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Popravek Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško

Popravek

Popravek

V Pravilniku o spremembah pravilnika o podatkih za
ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61-2813/04 z
dne 4. 6. 2004, se v tabeli v Prilogi za PE Novo mesto prispevek za SIS za obdobje marec–december 1987 pravilno
glasi »147.600«.

V Odloku o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Krško, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
68-3057/04 z dne 21. 6. 2004, se 1. člen pravilno glasi:

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo
–

»1. člen
Drugi odstavek 2. člena odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Krško (Uradni list RS, št. 59/97, 31/98 in 48/02)
se spremeni tako, da se glasi:
»Sedež javnega zavoda: Prešernova cesta 13, Krško.«.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

Popravek sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javni sklad

Popravek
V spremembah in dopolnitvah Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 16-662/04 z dne
20. 2. 2004, se za 1. členom »56. člen popravi na 3. člen.
Uredništvo
–

Popravek Odloka o območju predkupne pravice Občine Bled

Popravek
V Odloku o območju predkupne pravice Občine Bled,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 81-3566/04, z dne 23. 7.
2004, se v 2. členu, 2.a točka, pravilno glasi:
2.a Območje predkupne pravice obsega nepremičnine,
opredeljene s prostorskimi akti Občine Bled:
– Lokacijski načrt južne razbremenilne ceste (Uradni
list RS, št. 65/02);
– Lokacijski načrt za centralno čistilno napravo Bled z
zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne
naprave Bled (Uradni list RS, št. 79/04);
PUP za območje planske celote Bled (Uradni list RS,
št. 54/04), območja:
– BL R5 Straža,
– BL S 17/2-Območje Mrakove kmetije, parc. št. 257 in
258 k.o. Rečica;

–

Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Popravek
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 2/00, 12/00, 23/01, 117/02 in 29/03) se
s 1. 1. 2004 črtajo naslednje določbe:
– v 12. členu se v tabeli črtata zadnja in predzadnja
alinea,
– črta se 19. in 20. člen odloka.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah
Franci Krepša l. r.
–

Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas

Popravek

V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik – Trnovska vas, objavljenem v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas št. 2/03, se
prvi odstavek 2. člena pravilno glasi:
»Ime vzgojno-izobraževalnega zavoda je: Javni vzgojno
– izobraževalni zavod Osnovna šola Destrnik – Trnovska
vas.«.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.
–

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče

Popravek
–

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje

Popravek
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1
– Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica
in PPC II/3 – Muljavsko polje, objavljenem v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica, št. 7/01, se v 56. členu osmi
odstavek pravilno glasi:
»Za ostala naselja je predvideno reševanje odvajanja
odpadnih voda z izgradnjo malih čistilnih naprav za čiščenje
odpadnih voda iz gospodinjstev, začasno je možno urejanje s triprekatnimi vodotesnimi pretočnimi greznicami. Drugi
povzročitelji onesnažene vode se na te čistilne naprave ne
smejo priključevati.«
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

V Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68-3354/97 z dne 7. XI. 1997,
se drugi odstavek 6. člena pravilno glasi:
Spremembe stanovanjske funkcije v nestanovanjsko
niso dovoljene, razen za turistično dejavnost. Obstoječe dejavnosti (trgovske, poslovne), ki še niso legalizirane, je možno
na podlagi tega odloka legalizirati, že legaliziranih ni možno
širiti, spremembe so možne le v stanovanjsko funkcijo.
V Odloku o spremembi odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Zreče, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 36-1640/98 z dne 15. 5. 1998, se v
prvem odstavku 4. točka doda naselje: Gračič.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

4208. Kazenski zakonik (KZ-UPB1) (uradno prečiščeno
besedilo)

MURSKA SOBOTA

11441

VLADA

4209. Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih
nazivov ter obrti podobnih dejavnosti

11488

agencije Republike Slovenije za energijo

11501

4210. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne

4226. Odlok o lokacijskem načrtu za območje mesta Mur-

ska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko
ulico
11527
4227. Odlok o splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja
11531

NOVA GORICA

4228. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Ob železniški postaji v Novi Gorici

MINISTRSTVA

4211. Pravilnik o prepovedi približevanja določenemu
4212.
4213.
4214.
4215.
4216.
4217.
4218.
4219.
4220.

kraju oziroma osebi
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smuka-Stari Log (2003–2012)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2003–2012)
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov
Pravilnik o spremembah pravilnika o ﬁnanciranju
in soﬁnanciranju vlaganj v gozdove
Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti aﬂatoksinov v živilih

11501

11517

dopolnitvi odloka dela zazidalnega načrta center
Slovenske Konjice – za spremembo namembnosti
dela objekta Pluton v stanovanja
11537

ZREČE

4231. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SN 1 Zreče

11518

11519

–
–
–

11524

11524
11527
11527

IVANČNA GORICA

–

–
–
–
–

11527

11538

polnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče
11538

11518

OBČINE
miranju v Občini Ivančna Gorica

SLOVENSKE KONJICE

4232. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in do-

11519

11537

4230. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi in

11516

4221. Sklep o dopolnitvi sklepa o podrobnejšem načinu

4225. Odlok o spremembi odloka o plakatiranju in rekla-

nih programov v vrtcu v Občini Razkrižje

11512

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
4222. Navodilo o izračunu postavke »Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso
ﬁnancirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij« v
obrazcih KUS-P in KUS-Ž
4223. Poročilo o gibanju plač za junij 2004
4224. Spremembe dodatka št. 3 k pravilom igre na srečo
»Hitra srečka«

RAZKRIŽJE

4229. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstve-

11507
11509

11536

POPRAVKI

Popravek pravilnika o spremembah pravilnika o
podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje
Popravek sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javni sklad
Popravek Odloka o območju predkupne pravice
Občine Bled
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3
– Muljavsko polje
Popravek Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško
Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova
Dobrova Zreče

11539
11539
11539

11539
11539
11539
11539
11539
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