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Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici
(ZHKO)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o hipotekarni in komunalni
obveznici (ZHKO)
Razglašam Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici
(ZHKO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 1. februarja 2006.
Št. 001-22-5/06
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O HIPOTEKARNI IN KOMUNALNI OBVEZNICI
(ZHKO)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina zakona
Ta zakon ureja hipotekarno in komunalno obveznico, pogoje za njuno izdajo in zahteve glede jamstva za ti obveznici.
2. člen
Hipotekarna in komunalna obveznica
Hipotekarna in komunalna obveznica sta obveznici, ki sta
izdani pod pogoji iz tega zakona in katerih kritje se zagotavlja
na podlagi kritnega premoženja, njuni imetniki oziroma imetnice (v nadaljnjem besedilu: imetnik) pa imajo ob stečaju izdajatelja prednostni položaj pri poplačilu iz tega premoženja.
3. člen
Kritno premoženje
(1) Kritno premoženje je premoženje izdajatelja, ki je
vpisano v kritni register in je prednostno namenjeno poplačilu
obveznosti iz naslova izdanih hipotekarnih ali komunalnih
obveznic.

(2) Kritno premoženje hipotekarnih obveznic so terjatve
iz naslova hipotekarnih kreditov in sredstva nadomestnega
kritnega premoženja, določena s tem zakonom.
(3) Kritno premoženje komunalnih obveznic so terjatve
iz naslova kreditov osebam javnega prava in sredstva nadomestnega kritnega premoženja, določena s tem zakonom.
4. člen
Zaščita imena
Besedna zveza »hipotekarna obveznica« ali »komunalna obveznica« ter izpeljanke iz teh besed ali drugih označb,
na podlagi katerih bi se dalo sklepati, da gre za hipotekarno
ali komunalno obveznico, se ne smejo uporabljati za noben
drug vrednostni papir.
5. člen
Hipotekarni kredit in kredit osebam javnega prava
(1) Hipotekarni kredit po tem zakonu je kredit, dan v
skladu s tem zakonom in zavarovan z ustanovitvijo hipoteke
ali zemljiškega dolga na stanovanjskih in komercialnih nepremičninah, vendar le, če so nepremičnine na območju držav
podpisnic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru
(Uradni list RS-MP, št. 9/05; v nadaljnjem besedilu: Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru) in Švice.
(2) Določbe tega zakona, ki urejajo hipotekarni kredit,
veljajo le za hipotekarne kredite, iz katerih izhajajo terjatve, ki
predstavljajo kritno premoženje iz drugega odstavka 3. člena
tega zakona.
(3) Kredit osebam javnega prava po tem zakonu je
kredit, dan v skladu s tem zakonom državi, lokalni skupnosti
ali drugi pravni osebi javnega prava, za katere obveznosti
neomejeno jamči država.
(4) Za države iz prejšnjega odstavka se štejejo države
podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru
in Švica.
(5) Lokalna skupnost je lokalna skupnost v državah iz
prejšnjega odstavka.
6. člen
Uporaba določb drugih zakonov
(1) Za hipotekarne in komunalne obveznice se uporablja zakon, ki ureja trg vrednostnih papirjev, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(2) Za izdajatelja hipotekarnih in komunalnih obveznic
se uporablja zakon, ki ureja bančništvo, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
(3) Za hipotekarne kredite, odobrene potrošnikom, se
uporablja zakon, ki ureja potrošniške kredite, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
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7. člen
Uporabljene kratice in pojmi
(1) Kratici, uporabljeni v tem zakonu, imata naslednji
pomen:
1. ZBan je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št.
104/04 – uradno prečiščeno besedilo),
2. ZTVP je zakon, ki ureja trg vrednostnih papirjev.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji
pomen:
1. Stanovanjske nepremičnine so zemljišča, stavbe in
posamezni deli stavb v etažni lastnini, ki so namenjeni za
bivanje, ki so: zemljišča na območju, predvidenem za pozidavo, stanovanja, stanovanjske hiše, garaže in počitniške
hiše.
2. Komercialne nepremičnine so zemljišča, stavbe in
posamezni deli stavb v etažni lastnini, namenjeni opravljanju
poslovne dejavnosti, ki so: zemljišča na območju, predvidenem za pozidavo, dokončani poslovni prostori, pisarne,
trgovine, hoteli, poslovalnice ter skladišča.
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10. člen
Ločeno poslovanje
Ločeno poslovanje iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena pomeni, da banka vodi poslovne knjige in drugo
dokumentacijo, ki se tiče dajanja hipotekarnih kreditov in
kreditov osebam javnega prava ter izdajanja hipotekarnih in
komunalnih obveznic, ločeno od dokumentacije, povezane z
drugim poslovanjem banke.
11. člen
Zahteva za izdajo dovoljenja za izdajanje hipotekarnih
in komunalnih obveznic
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic je treba priložiti dokazilo o
izpolnjevanju pogojev iz 9. člena tega zakona.
(2) Za izdajo dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
po ZBan.

II. IZDAJA HIPOTEKARNIH IN KOMUNALNIH
OBVEZNIC
8. člen
Dovoljenje za izdajo hipotekarnih in komunalnih obveznic
(1) Hipotekarne in komunalne obveznice lahko izdaja
samo banka, ki je pridobila dovoljenje za izdajanje hipotekarnih ali komunalnih obveznic v skladu s tem zakonom (v
nadaljnjem besedilu: izdajatelj).
(2) Banka mora pred začetkom izdajanja hipotekarnih
in komunalnih obveznic pridobiti dovoljenje, ki ga izda Banka
Slovenije.
9. člen
Pogoji za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih
in komunalnih obveznic
(1) Banka iz prejšnjega člena lahko pridobi dovoljenje,
če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da razpolaga z ustreznimi sistemi za upravljanje s
tveganji, ki so lastna izdaji hipotekarnih in komunalnih obveznic, ter tveganji, povezanimi s kritnim premoženjem;
2. da v kvalitativnem in številčnem smislu razpolaga z
ustreznimi kadri in je organizacijsko in tehnično usposobljena
za izdajo hipotekarnih in komunalnih obveznic ter financiranje
nepremičnin in oseb javnega prava;
3. da zagotavlja poslovanje v zvezi z dajanjem hipotekarnih kreditov in kreditov osebam javnega prava ter izdajanjem hipotekarnih in komunalnih obveznic ločeno od
ostalega poslovanja banke (v nadaljnjem besedilu: ločeno
poslovanje);
4. da ima izdelana pravila o vodenju kritnega registra iz
38. člena tega zakona;
5. da ima izdelana pravila o vrednotenju nepremičnin
iz 27. člena tega zakona ter ima v delovnem razmerju za
nedoločen čas in polni delovni čas vsaj enega pooblaščenega ocenjevalca oziroma ocenjevalko vrednostni nepremičnin
(v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin), ki ni udeležen v kreditni funkciji banke, z dovoljenjem Slovenskega inštituta za revizijo, ali ima sklenjeno
podjemno pogodbo z zunanjim pooblaščenim ocenjevalcem
vrednosti nepremičnin z dovoljenjem Slovenskega inštituta
za revizijo;
6. da poda izjavo, da ima banka s svojimi upniki ustrezno urejena pogodbena razmerja, kar pomeni, da v teh
razmerjih niso določene takšne pogodbene klavzule, ki bi
upnikom omogočale odstopiti od pogodb v obsegu, ki bi
ogrozil likvidnost ali solventnost banke.
(2) Banka Slovenije lahko predpiše način ugotavljanja
pogojev iz prejšnjega odstavka.

če:
na;

12. člen
Zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja za izdajanje
hipotekarnih in komunalnih obveznic
Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja,
1. banka ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena tega zako-

2. iz poslovnega načrta izhaja, da niso zagotovljeni
pogoji za opravljanje dejavnosti v skladu z določbami tega
zakona.
13. člen
Prenehanje dovoljenja za izdajanje hipotekarnih
in komunalnih obveznic
Dovoljenje za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic preneha, če banka ne izda obveznic, za katere je
pridobila dovoljenje iz 8. člena tega zakona, v enem letu od
izdaje dovoljenja.
14. člen
Odvzem dovoljenja za izdajanje hipotekarnih
in komunalnih obveznic
(1) Banka Slovenije odvzame dovoljenje iz 8. člena tega
zakona, če:
– izdajatelj ne izpolnjuje več pogojev iz 9. člena tega
zakona;
– če izdajatelj, potem ko je skrbniku kritnega registra
dovoljenje prenehalo ali mu je bilo odvzeto, v roku 30 dni ne
imenuje novega skrbnika kritnega registra.
(2) Za postopek odvzema dovoljenja se smiselno uporablja ZBan.
15. člen
Izločitev kritnega premoženja
(1) Ob odvzemu dovoljenja za izdajanje hipotekarnih
in komunalnih obveznic iz 14. člena tega zakona se kritno
premoženje in obveznosti iz izdanih hipotekarnih in komunalnih obveznic izločijo iz premoženja in obveznosti izdajatelja, hkrati pa Banka Slovenije imenuje upravitelja kritnega
premoženja.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 48. člena, prvega do tretjega
ter šestega do desetega odstavka 49. člena in 50. člena tega
zakona.
16. člen
Odkup kreditov od drugih bank
(1) Izdajatelj lahko zaradi potrebe izdaje hipotekarnih in
komunalnih obveznic sam sklepa hipotekarne kredite in kre-
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dite osebam javnega prava ali pa jih odkupi od druge banke
(v nadaljnjem besedilu: drug kreditodajalec).
(2) Drug kreditodajalec se z izdajateljem lahko dogovori,
da še naprej deloma ali v celoti izvaja posle v zvezi z izvajanjem kreditne pogodbe.
(3) Za primer iz prejšnjega odstavka drug kreditodajalec
in izdajatelj skleneta pisno pogodbo.
17. člen
Sklep o izdaji hipotekarnih obveznic
(1) Izdajatelj izda hipotekarne obveznice na podlagi
sklepa o izdaji.
(2) Sklep o izdaji hipotekarnih obveznic mora vsebovati:
1. celoten nominalni znesek izdanih obveznic;
2. znesek ali zneske, na katere se glasijo posamezne
obveznice;
3. število obveznic po zneskih, na katere se glasijo
posamezne obveznice;
4. višino obrestne mere;
5. način obračunavanja ter roke plačevanja glavnice
in obresti;
6. izjavo skrbnika kritnega registra, da je izdaja v skladu
z določbami tega zakona in pokrita s kritnim premoženjem;
7. oznaka, da gre za obveznico na prinosnika ali
imetnika.
(3) Hipotekarne obveznice se izdajo v nematerializirani
obliki.
18. člen
Prva prodaja hipotekarnih obveznic
(1) Prva prodaja hipotekarnih obveznic se lahko opravi
z javno ponudbo ali kot ponudba, namenjena največ petdese
tim vnaprej znanim osebam, ki se zavežejo, da bodo kupile
celotno izdajo.
(2) Ne glede na določbe ZTVP dovoljenje Agencije za
trg vrednostnih papirjev za prvo javno prodajo hipotekarnih
obveznic po tem zakonu ni potrebno.
(3) Prospekt in izvleček prospekta za javno ponudbo
hipotekarnih obveznic mora vsebovati izjavo skrbnika kritnega registra, da je izdaja v skladu z določbami tega zakona in
pokrita s kritnim premoženjem.
III. KRITNO PREMOŽENJE
19. člen
Kritno premoženje hipotekarnih obveznic
(1) Za kritno premoženje hipotekarnih obveznic v obtoku se lahko upoštevajo le terjatve iz naslova hipotekarnih
kreditov, ki so zavarovani s hipoteko ali zemljiškim dolgom
na stanovanjski ali komercialni nepremičnini in so skladni z
določbami tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
največ 20% kritnega premoženja zagotavlja z nadomestnim
kritnim premoženjem iz 20. člena tega zakona.
20. člen
Nadomestno kritno premoženje
Za nadomestno kritno premoženje se štejejo:
1. sredstva na računih pri Banki Slovenije;
2. naložbe v tržne vrednostne papirje, ki jih je izdala
država podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem
prostoru, njena centralna banka ali Evropska centralna banka;
3. naložbe v druge dolžniške vrednostne papirje, ki jih
je izdala Evropska investicijska banka, Evropska banka za
obnovo in razvoj ali druga banka ter se po merilih Evropske
centralne banke, katera so objavljena v statutu, ki ureja
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Evropski sistem centralnih bank, uporabljajo za zavarovanje
terjatve v okviru evropskega sistema centralnih bank.
21. člen
Kritno premoženje iz odkupljenih terjatev iz naslova
hipotekarnih kreditov
Terjatve iz naslova hipotekarnih kreditov, ki jih je izdajatelj v skladu s 16. členom tega zakona odkupil od drugega
kreditodajalca, se lahko upoštevajo za kritno premoženje le,
če poleg pogojev iz tega zakona izpolnjujejo še naslednja
pogoja:
1. da je drug kreditodajalec poleg terjatve iz kreditne
pogodbe prenesel na izdajatelja tudi vsa zavarovanja, če ta
ne preidejo nanj že po samem zakonu, in tudi upravičenja iz
sklenjenih zavarovalnih pogodb v zvezi z zastavljeno nepremičnino, ki so nanj vinkulirane;
2. da se je drug kreditodajalec pogodbeno zavezal za
nadomestitev hipotekarnih kreditov v primeru iz prvega odstavka 29. člena tega zakona.
22. člen
Obseg in usklajenost naložb kritnega premoženja
z izdanimi hipotekarnimi obveznicami
(1) Izdajatelj lahko izda hipotekarne obveznice samo
v obsegu, ki zagotavlja, da imajo vse obveznosti iz naslova
obveznic v obtoku ves čas kritje v kritnem premoženju, in
sicer najmanj v enaki nominalni vrednosti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora
biti skladnost kritnega premoženja in obveznosti na podlagi
hipotekarnih obveznic ves čas zagotovljena tudi na osnovi
načela neto sedanje vrednosti.
(3) Izdajatelj mora pri izdaji hipotekarnih obveznic usklajevati roke in obrestovanje ter valutno izpostavljenost kritnega premoženja z obveznostmi iz naslova izdanih hipotekarnih
obveznic.
(4) Podrobnejša navodila za usklajevanje kritja iz drugega in tretjega odstavka tega člena predpiše Banka Slovenije.
23. člen
Izvedeni finančni instrumenti
(1) Izdajatelj lahko v zvezi z naložbami kritnega premoženja uporablja terminske pogodbe, opcije in druge izvedene
finančne instrumente, če ti prispevajo k zmanjševanju tvega
nja oziroma doseganju usklajenosti naložb kritnega premoženja iz 22. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije predpiše največji možni obseg izvedenih finančnih instrumentov, vključenih v kritno premoženje,
vrsto in boniteto strank, s katerimi se lahko sklepajo ti posli, in
druga podrobnejša navodila za uporabo izvedenih finančnih
instrumentov.
24. člen
Omejitve posameznih naložb kritnega premoženja
(1) Delež hipotekarnih kreditov, katerih zastavna pravica
je ustanovljena na stanovanjskih nepremičninah v gradnji, je
lahko največ 5% kritnega premoženja.
(2) Delež hipotekarnih kreditov, katerih zastavna pravica je ustanovljena na komercialnih nepremičninah, je lahko
največ 20% kritnega premoženja.
(3) Delež hipotekarnih kreditov, katerih zastavna pravica
je ustanovljena na nepremičninah zunaj Republike Slovenije, je lahko največ 50% kritnega premoženja pod pogojem,
da zastavljene nepremičnine zagotavljajo prednostni položaj
imetnikov hipotekarnih obveznic ob stečaju izdajatelja v skladu s 46. členom tega zakona.
(4) Delež hipotekarnih kreditov posamezni osebi oziroma medsebojno povezanim osebam je lahko največ 20%
kritnega premoženja, vendar izpostavljenost banke do teh
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oseb ne sme preseči največje dopustne izpostavljenosti,
določene z ZBan.
25. člen
Hipotekarna kreditna vrednost nepremičnine
(1) Hipotekarna kreditna vrednost nepremičnine je oce
njena dolgoročna tržna vrednost nepremičnine, ki se uporablja kot osnova za hipotekarni kredit.
(2) Hipotekarna kreditna vrednost nepremičnine je vrednost premoženja, kakršno določi pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin z dovoljenjem Slovenskega inštituta
za revizijo s preudarno oceno tržljivosti premoženja v prihodnosti, tako da upošteva dolgoročne trajnostne vidike premoženja, običajne in lokalne razmere na trgu, trenutno uporabo
in alternativne primerne uporabe premoženja.
26. člen
Višina hipotekarnega kredita
(1) Višina terjatev iz naslova hipotekarnega kredita, ki
se lahko upošteva za kritno premoženje, ne sme preseči 60%
hipotekarne kreditne vrednosti obremenjene nepremičnine.
(2) Če višina terjatev iz naslova hipotekarnega kredita
presega omejitev iz prejšnjega odstavka, se lahko upošteva
za kritno premoženje samo ustrezni del kredita.
27. člen
Pravila vrednotenja nepremičnin
(1) Metodologija ocenjevanja hipotekarne kreditne vrednosti nepremičnine se oblikuje v Pravilih vrednotenja nepremičnin, ki jih sprejme vsak izdajatelj.
(2) K pravilom vrednotenja nepremičnin mora izdajatelj
pridobiti soglasje Slovenskega inštituta za revizijo.
28. člen
Vrednotenje nepremičnin
(1) Hipotekarna kreditna vrednost nepremičnine se ugotavlja individualno za vsako nepremičnino posebej na podlagi
pravil vrednotenja nepremičnin.
(2) Hipotekarno kreditno vrednost nepremičnine mora
ugotoviti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z
dovoljenjem Slovenskega inštituta za revizijo.
(3) Hipotekarna kreditna vrednost nepremičnine mora
biti dokumentirana pregledno in jasno z datumom cenitve in
podpisom ocenjevalca.
(4) Med trajanjem razmerja zavarovanja hipotekarnega kredita z ustanovitvijo hipoteke ali zemljiškega dolga
na nepremičnini mora izdajatelj redno spremljati vrednost
zastavljene nepremičnine in oceno te vrednosti za poslovne
nepremičnine izdelati najmanj enkrat na leto, za stanovanjske nepremičnine pa najmanj enkrat na tri leta. Za spremljanje vrednosti in identifikacijo nepremičnin, pri katerih je
treba opraviti prevrednotenje, lahko izdajatelj uporablja tudi
statistične metode.
(5) Najmanj vsako tretje leto ali če tržne cene padejo
za več kakor 10%, se znova ocenijo temeljne predpostavke
hipotekarne kreditne vrednosti nepremičnine.
(6) Pri prenosu hipotekarnih kreditov z drugega kreditodajalca iz 16. člena tega zakona na izdajatelja, mora
ta preveriti, da so nepremičnine, na katerih je ustanovljena
hipoteka, vrednotene v skladu s tem zakonom.
(7) Če drug kreditodajalec nima izdelanih in s strani Slovenskega inštituta za revizijo potrjenih pravil vrednotenja nepremičnin, mora izdajatelj pred prenosom premoženja opraviti
vrednotenje nepremičnin na podlagi določb tega zakona.
29. člen
Nadomeščanje neustreznih hipotekarnih kreditov
(1) Izdajatelj mora na zahtevo skrbnika kritnega registra nadomestiti terjatve iz naslova hipotekarnega kredita s
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terjatvami iz naslova drugih hipotekarnih kreditov ali drugim
premoženjem, ki izpolnjuje zahteve iz tega zakona glede
kritnega premoženja:
1. v 60 dneh od dneva prejema pisne zahteve skrbnika
kritnega registra, če pride v času trajanja hipotekarnega kredita do zmanjšanja vrednosti nepremičnine do te mere, da je
vrednost neodplačanega hipotekarnega kredita večja od 60%
hipotekarne kreditne vrednosti nepremičnine, ali
2. v 30 dneh od dneva prejema pisne zahteve skrbnika
kritnega registra, če kreditojemalec oziroma kreditojemalka
(v nadaljnjem besedilu: kreditojemalec) ne izpolni svoje obveznosti iz kreditne pogodbe.
(2) Če je bila terjatev iz naslova kredita iz prejšnjega
odstavka v skladu s 16. členom pridobljena od drugega kreditodajalca, mora ta na zahtevo izdajatelja zagotoviti terjatev
iz naslova nadomestnega hipotekarnega kredita oziroma
drugo premoženje, ki izpolnjuje zahteve tega zakona glede
kritnega premoženja.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko
izdajatelj oziroma drug kreditodajalec ob zmanjšanju vrednosti
nepremičnine iz 1. točke prvega odstavka tega člena dopolni
obstoječe terjatve iz naslova hipotekarnega kredita s terjatvami iz naslova drugih hipotekarnih kreditov ali drugim ustreznim
premoženjem le v višini primanjkljaja v kritnem premoženju, ki
je nastal zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnine.
IV. HIPOTEKARNI KREDIT
30. člen
Pogodba o hipotekarnem kreditu
(1) Pogodba o hipotekarnem kreditu mora biti sklenjena
v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa in zavarovana z ustanovitvijo zastavne pravice ali zemljiškega dolga
na eni ali več nepremičninah.
(2) Če je na nepremičnini iz prejšnjega odstavka zgrajena stavba, mora biti stavba zavarovana pri zavarovalnici za
ves čas trajanja kreditne pogodbe proti vsem rizikom najmanj
za zavarovalno vsoto v vrednosti dela kredita, ki je vpisan v
kritnem registru, zavarovalna polica pa vinkulirana v korist
kreditodajalca.

tudi:

31. člen
Vsebina pogodbe o hipotekarnem kreditu
(1) Pogodba o hipotekarnem kreditu mora vsebovati

1. višino provizije iz drugega odstavka 33. člena tega
zakona;
2. sporazum strank o obstoju terjatve kreditodajalca do
kreditojemalca;
3. navedbo, da bo terjatev kreditodajalca vpisana v
kritni register izdajatelja.
(2) Če je hipotekarni kredit zavarovan z zastavno pravico na nepremičninah, mora pogodba o hipotekarnem kreditu vsebovati še zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim lastnik
nepremičnine dovoljuje vpis hipoteke v zemljiško knjigo, in
soglasje kreditojemalca, da se, če terjatev zapade, opravi
izvršba zaradi njenega poplačila iz zastavljene nepremičnine. Če kreditojemalec ni lastnik zastavljene nepremičnine,
mora njen lastnik prav tako skleniti pogodbo o hipotekarnem
kreditu.
(3) Če je hipotekarni kredit zavarovan z zemljiškim
dolgom, mora kreditojemalec ob sklenitvi pogodbe o hipotekarnem kreditu veljavno prenesti zemljiško pismo na kreditodajalca.
32. člen
Kreditni pogoji
(1) Kreditne pogoje za hipotekarne kredite opredeli kreditodajalec v svojih aktih.
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(2) V kreditnih pogojih mora biti posebej razvidno, kakšne posledice zadenejo kreditojemalca ob nepravočasnem
poravnavanju kreditnih obveznosti in pod kakšnimi pogoji
je kreditodajalec upravičen zahtevati predčasno poplačilo
hipotekarnega kredita, vključenega v kritni register.
33. člen
Predčasno poplačilo kredita
(1) Ne glede na zakon, ki ureja potrošniške kredite,
lahko kreditojemalec predčasno poplača del ali celotni hipotekarni kredit.
(2) V primeru predčasnega poplačila iz prejšnjega odstavka mora kreditojemalec plačati provizijo, ki lahko znaša
največ 1% zneska predčasnega poplačila za vsako polno leto
do konca trajanja kreditne pogodbe.
34. člen
Zastavna pravica in zemljiški dolg
(1) Hipoteka za zavarovanje terjatve iz naslova hipotekarnega kredita se lahko ustanovi samo, če se vpiše v
zemljiško knjigo z najboljšim vrstnim redom.
(2) Zemljiški dolg se lahko uporabi za zavarovanje terjatve iz naslova hipotekarnega kredita samo, če zagotavlja
najboljši vrstni red. Ta dolg se vpiše v kritni register le, če se
zemljiško pismo izroči skrbniku kritnega registra, ki ga hrani
do celotnega poplačila hipotekarnega kredita.
(3) Nepremičnina iz prvega odstavka 30. člena tega
zakona mora biti na dan ustanovitve zastavne pravice ali
zemljiškega dolga prosta osebnih služnosti in najemnih razmerij, na njej pa ne sme biti ustanovljena stavbna pravica.
(4) Za potrebe tega zakona sta zemljiški dolg in hipoteka enakovredna.
35. člen
Zaznamba kritnega registra
(1) Pri vpisu kreditodajalčeve zastavne pravice v zemljiško knjigo se poleg vpisa hipoteke predlaga tudi vpis
zaznambe, da je zavarovana terjatev namenjena vpisu v
kritni register za izdajo hipotekarnih obveznic (zaznamba
kritnega registra). Ob zaznambi se vpiše tudi oznaka kritnega
registra, firma in sedež izdajatelja ter ime in naslov skrbnika
kritnega registra.
(2) Vpis zaznambe iz prejšnjega odstavka se lahko
predlaga tudi po vpisu hipoteke v zemljiško knjigo.
(3) Zaznamba kritnega registra pomeni, da je izvršba ali
vsaka sprememba vpisa hipoteke ali zaznambe mogoča samo
na podlagi pisnega soglasja skrbnika kritnega registra.
36. člen
Prenos terjatev iz kreditnih pogodb na izdajatelja
(1) Drug kreditodajalec iz 16. člena tega zakona mora
pri vpisu svoje zastavne pravice v zemljiško knjigo poleg vpisa hipoteke predlagati tudi vpis zaznambe kritnega registra
iz prvega odstavka 35. člena tega zakona.
(2) Če je na izdajatelja prenesena terjatev iz naslova
kredita, ki je zavarovan z zemljiškim dolgom, se na izdajatelja
prenese zemljiško pismo, vpis zaznambe iz prvega odstavka
tega člena pa ni potreben.
(3) Terjatev iz naslova hipotekarnega kredita, označena
v zemljiški knjigi z zaznambo iz prvega odstavka tega člena,
se šteje za premoženje izdajatelja, označeno v zaznambi v
trenutku vknjižbe v kritni register izdajatelja in v znesku, ki je
vknjižen v tem registru.
(4) Če je na izdajatelja prenesen samo del terjatve
iz naslova kredita, ki je zavarovana s hipoteko, mora drug
kreditodajalec zagotoviti, da je preneseni del terjatve iz naslova kredita zavarovane s hipoteko, ki ima boljši vrstni red
od vrstnega reda hipoteke za nepreneseni del terjatve iz
naslova kredita.
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(5) Zemljiško pismo, ki služi kot zavarovanje za terjatve
iz naslova hipotekarnega kredita, se prenese na izdajatelja z
indosamentom in izročitvijo v posest izdajatelju.
(6) Tudi če je na izdajatelja prenesen samo del terjatve
iz naslova kredita, ki je zavarovan z zemljiškim pismom, se
na izdajatelja prenese celoten zemljiški dolg. Izdajatelj upravlja z delom zemljiškega dolga, ki ni potreben za zavarovanje prenesene terjatve iz naslova kredita, v dobro drugega
kreditodajalca.
(7) Za prenos terjatev iz kreditnih pogodb iz tega člena
ni potrebno soglasje kreditojemalca.
37. člen
Prenos dokumentov na izdajatelja
(1) Drug kreditodajalec iz 16. člena tega zakona mora
izročiti izdajatelju naslednje dokumente:
1. kreditno pogodbo,
2. cenitev nepremičnine in
3. dokaz o vpisu zastavne pravice v zemljiško knjigo
skupaj z zaznambo iz 35. člena tega zakona ali zemljiško
pismo.
(2) Na podlagi prejetih dokumentov mora izdajatelj
drugemu kreditodajalcu v sedmih delovnih dneh od dneva
prejema dokumentov sporočiti, ali je bila kreditna pogodba
vpisana v kritni register izdajatelja.
(3) Izdajatelj lahko zavrne vpis v kritni register samo,
če so pri sklepanju kreditne pogodbe kršene določbe tega
zakona ali pogodbe med njim in drugim kreditodajalcem.
(4) Če izdajatelj zavrne vpis hipotekarnega kredita v kritni register, mora drug kreditodajalec nemudoma predlagati
izbris zaznambe iz 35. člena tega zakona.
V. KRITNI REGISTER IN SKRBNIK KRITNEGA
REGISTRA
38. člen
Obveznost vodenja kritnega registra
(1) Vsak izdajatelj mora voditi kritni register in tega
opravila ne sme prenesti na drugega izvajalca.
(2) V kritnem registru so posamično vpisane terjatve iz
naslova hipotekarnega kredita in druge naložbe ter izvedeni
finančni instrumenti, ki predstavljajo kritno premoženje za
izdane hipotekarne obveznice.
(3) V kritnem registru so vpisane tudi vse izdane hipotekarne obveznice.
(4) Iz kritnega registra mora biti ves čas razvidna nominalna vrednost kritnega premoženja in hipotekarnih obveznic
v obtoku.
(5) Na premoženje, vpisano v kritni register, lahko v
izvršbi posežejo samo imetniki hipotekarnih obveznic, ki jim
kritni register zagotavlja kritje, s terjatvami iz naslova plačila
obveznosti iz obveznic.
39. člen
Vpis podatkov v kritni register in njihov izbris
(1) V kritni register se lahko vpiše samo premoženje, ki
ga odobri skrbnik tega registra.
(2) Za vpis terjatve iz naslova hipotekarnega kredita
v kritni register je poleg vpisa hipoteke v zemljiško knjigo
potreben vpis zaznambe kritnega registra iz 35. člena tega
zakona.
(3) Skrbnik kritnega registra zavrne odobritev vpisa, če
predlagana terjatev iz naslova kredita ali drugo premoženje
ne izpolnjuje pogojev za kritno premoženje oziroma če bi se
z vpisom kršil ta zakon.
(4) Premoženje, vpisano v kritni register, se lahko iz
njega izbriše samo s pisnim soglasjem skrbnika kritnega
registra.
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40. člen
Skrbnik kritnega registra
(1) Vsak izdajatelj mora imeti skrbnika oziroma skrbnico
kritnega registra (v nadaljnjem besedilu: skrbnik kritnega
registra).
(2) Skrbnik kritnega registra je od izdajatelja in od Banke
Slovenije neodvisna oseba, ki zagotavlja, da se register vodi
v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi sprejetih predpisov in ki opravlja druge naloge, določene s tem zakonom.
(3) Skrbnika kritnega registra imenuje izdajatelj.
41. člen
Pogoji za imenovanje skrbnika kritnega registra
(1) Za skrbnika kritnega registra je lahko imenovana
samo oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je pooblaščeni revizor, ki izpolnjuje pogoje, ki jih
določa zakon, ki ureja revidiranje, oziroma drugače strokovno
usposobljena oseba;
2. da je predhodno pridobila dovoljenje Banke Slovenije
za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra;
3. da njena predhodna dejavnost ne vzbuja dvoma o
njeni primernosti za opravljanje skrbniških storitev.
(2) Banka Slovenije predpiše način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka.
(3) Za postopek izdaje in odvzema dovoljenja Banke
Slovenije za skrbnika kritnega registra ter za nadzor nad
delom tega skrbnika se smiselno uporabljajo določbe ZBan.
42. člen
Dolžnosti skrbnika kritnega registra
(1) Skrbnik kritnega registra mora zagotavljati, da se s
kritnim premoženjem v vsakem trenutku pokriva celotna vrednost hipotekarnih obveznic v obtoku v skladu z 22. členom
tega zakona.
(2) Skrbnik kritnega registra mora zagotoviti, da je premoženje vpisano v kritnem registru v skladu z določbami
tega zakona.
(3) Pred izdajo hipotekarne obveznice mora skrbnik
kritnega registra potrditi, da ima obveznica zadostno in ustrezno kritje v kritnem premoženju v skladu z 22. členom tega
zakona.
(4) Hipoteke, vpisane kot kritje v kritnem registru in v
zemljiški knjigi, se lahko izbrišejo samo s predhodnim soglasjem skrbnika kritnega registra. Pisno soglasje skrbnika
kritnega registra je treba priložiti predlogu za izbris hipoteke
iz zemljiške knjige.
(5) Če skrbnik kritnega registra ugotovi, da kritno premoženje ne zadostuje za pokritje hipotekarnih obveznic ali
da je drugače v neskladju z določbami tega zakona, mora o
tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.
(6) Skrbnik kritnega registra je redno dolžan obveščati
Banko Slovenije o svojih ugotovitvah na podlagi tega zakona.
43. člen
Pristojnosti skrbnika kritnega registra
(1) Skrbnik kritnega registra ima pravico in dolžnost, da
pregleduje poslovne knjige in druge dokumente izdajatelja, ki
so kakorkoli povezani s hipotekarnimi obveznicami in kritnim
premoženjem.
(2) Izdajatelj mora skrbnika kritnega registra sproti obveščati o izpolnjevanju poplačil, povezanih s kritnim premoženjem in o vseh drugih spremembah, ki se nanašajo na to
premoženje.
44. člen
Reševanje sporov med izdajateljem in skrbnikom
kritnega registra
Morebitne spore med skrbnikom kritnega registra in
izdajateljem glede dolžnosti in pristojnosti skrbnika kritnega
registra rešuje Banka Slovenije.
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45. člen
Odvzem dovoljenja skrbniku kritnega registra
(1) Banka Slovenije odvzame dovoljenje skrbniku kritnega registra, če:
1. je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
2. skrbnik huje krši dolžnosti, določene s tem zakonom,
pri čemer se za določitev hujših kršitev smiselno uporablja
drugi odstavek 28. člena ZBan;
3. nastopijo okoliščine, ki kažejo na utemeljen dvom o
primernosti osebe za opravljanje skrbniške funkcije.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora izdajatelj v
roku 30 dni od dneva prejema odločbe o odvzemu dovoljenja
imenovati novega skrbnika kritnega registra.
VI. Stečaj izdajatelja
46. člen
Prednostni položaj imetnikov hipotekarnih obveznic
ob stečaju izdajatelja
(1) Imetniki hipotekarnih obveznic imajo pri poplačilu iz
kritnega premoženja, vključno s stroški, prednost pred vsemi
drugimi upniki izdajatelja.
(2) Zahtevke proti stečajni masi v svojem imenu in za
račun imetnikov hipotekarnih obveznic uveljavlja upravitelj
kritnega premoženja.
(3) V medsebojnem razmerju imajo vsi imetniki hipotekarnih obveznic isti vrstni red.
47. člen
Začetek stečajnega postopka nad izdajateljem
(1) V primeru začetka stečajnega postopka nad izdajateljem se kritno premoženje, vključno z izvedenimi finančnimi
instrumenti iz 23. člena tega zakona, izloči iz stečajne mase
in je prednostno namenjeno nadaljnjemu nepretrganemu
poplačilu obveznosti iz hipotekarnih obveznic.
(2) Pravne posledice začetka stečajnega postopka ne
vplivajo na terjatve imetnikov hipotekarnih obveznic in na
terjatve upnikov iz naslova izvedenih finančnih instrumentov
iz 23. člena tega zakona.
(3) Imetniki hipotekarnih obveznic so stranke v stečajnem postopku izdajatelja le v primeru iz 51. člena tega
zakona.
48. člen
Določitev upravitelja kritnega premoženja
(1) V primeru iz prvega odstavka 47. člena tega zakona
stečajni senat na predlog Banke Slovenije določi upravitelja
oziroma upraviteljico kritnega premoženja (v nadaljnjem besedilu: upravitelj kritnega premoženja).
(2) Upravitelj kritnega premoženja ne sme biti ista oseba kot stečajni upravitelj izdajatelja.
(3) Za upravitelja kritnega premoženja se smiselno uporabljajo določbe o stečajnem upravitelju iz zakona, ki ureja
stečaj in ZBan.
49. člen
Pristojnosti upravitelja kritnega premoženja
(1) Upravitelj kritnega premoženja z dnem imenovanja
pridobi pravico upravljanja in razpolaganja s kritnim premoženjem v obsegu, ki je potreben za nadaljnjo in nepretrgano
poravnavo obveznosti do imetnikov hipotekarnih obveznic.
(2) Upravitelj kritnega premoženja pridobi pravico razpolaganja tudi s tistim delom terjatev iz naslova hipotekarnega kredita, ki v skladu z drugim odstavkom 26. člena tega
zakona ne šteje kot kritno premoženje. Ob dospelosti terjatev
iz naslova tega kredita bo upravitelj kritnega premoženja
sorazmerni del izločil v stečajno maso izdajatelja.
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(3) Upravitelj kritnega premoženja predstavlja imetnike
obveznic pred sodiščem.
(4) Stečajni upravitelj izdajatelja lahko kadarkoli zahteva, da upravitelj kritnega premoženja del tega premoženja,
za katerega je nesporno ugotovljeno, da ne bo potreben
za poravnavo obveznosti iz naslova izdanih hipotekarnih
obveznic, izloči v stečajno maso izdajatelja.
(5) O zahtevi stečajnega upravitelja iz prejšnjega odstavka odloča sodišče, ko pridobi mnenje upravitelja kritnega premoženja.
(6) V primeru preostanka kritnega premoženja, po poravnavi zadnje obveznosti iz hipotekarnih obveznic in plačilu vseh stroškov upravljanja, upravitelj kritnega premoženja
prenese preostanek v stečajno maso izdajatelja. V stečajno
maso prenese tudi premoženje, ki ostane po zastaranju
zadnje obveznosti iz naslova hipotekarnih obveznic.
(7) V 30 dneh po nastopu svoje funkcije mora upravitelj
kritnega premoženja sestaviti otvoritveno bilanco stanja, s
katero zajame kritno premoženje in obveznosti, ter pojasnila
k tej bilanci. 30 dni po vsakem koledarskem letu mora sestaviti letno poročilo o kritnem premoženju in obveznostih.
(8) Upravitelj kritnega premoženja mora na zahtevo
poročati stečajnemu sodišču ali Banki Slovenije.
(9) Po zapadlosti zadnje obveznosti iz hipotekarnih
obveznic upravitelj kritnega premoženja sestavi zaključno
bilanco in zaključno poročilo.
(10) Stroški in nagrada upravitelja kritnega premoženja
se plačajo iz kritnega premoženja.
50. člen
Prenos kritnega premoženja na drugega izdajatelja
(1) Upravitelj kritnega premoženja lahko s pogodbo
prenese na drugega izdajatelja celotno kritno premoženje in
celotne obveznosti iz izdanih hipotekarnih obveznic.
(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti firmo prenosnika ter prevzemnika premoženja in
obveznosti, dogovor o prenosu premoženja in prevzemu
obveznosti kot celote, natančno oznako vsake premoženjske pravice in obveznosti, ki je predmet prenosa in znesek
nadomestila, do katerega je upravičen prenosnik.
(3) Za sklenitev pogodbe iz prejšnjega odstavka je
potrebno predhodno soglasje Banke Slovenije. Za postopek
izdaje soglasja se smiselno uporablja ZBan.
51. člen
Ločen stečajni postopek
(1) Če kritno premoženje ne zadostuje za nadaljevanje
nepretrganega poplačila obveznosti iz hipotekarnih obveznic, se na zahtevo Banke Slovenije začne ločen stečajni
postopek nad kritnim premoženjem izdajatelja, v skladu z
ZBan.
(2) Predlog za začetek ločenega stečajnega postopka
iz prejšnjega odstavka lahko Banki Slovenije predlaga tudi
skrbnik kritnega registra.
(3) Če imetniki hipotekarnih obveznic v ločenem stečajnem postopku iz prvega odstavka tega člena niso v celoti
poplačani, imajo pravico prijaviti preostanek svojih terjatev
iz hipotekarnih obveznic v rednem stečajnem postopku
izdajatelja v roku 30 dni od zaključka ločenega stečajnega
postopka iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z dnem začetka ločenega stečajnega postopka ne
prenehajo teči obresti od terjatev iz hipotekarnih obveznic
proti izdajatelju.
(5) V primeru ločenega stečajnega postopka, v rednem
stečajnem postopku nad izdajateljem, ne sme priti do poplačila upnikov pred iztekom roka iz tretjega odstavka tega
člena.

Št.

17 / 17. 2. 2006 /

Stran

1495

VII. KOMUNALNA OBVEZNICA
52. člen
Uporaba določil tega zakona za komunalno obveznico
in kredit osebam javnega prava
(1) Za izdajo komunalnih obveznic se smiselno uporabljajo določbe 17. in 18. člena, 19. do 23. člena, tretjega odstavka 24. člena, 2. točke prvega odstavka in drugi odstavek
29. člena, prvega odstavka 31. člena, 32. člena, sedmega
odstavka 36. člena, 1. točke prvega odstavka ter drugega
in tretjega odstavka 37. člena, 38. člena, prvega, tretjega
in četrtega odstavka 39. člena, 40. do 41. člena, prvega do
tretjega in petega do šestega odstavka 42. člena ter 43. do
51. člena tega zakona, pri čemer se namesto besed »hipotekarna obveznica« uporabljata besedi »komunalna obveznica« ter namesto »hipotekarni kredit« besede »kredit osebam
javnega prava« v ustreznem sklonu.
(2) Če izdajatelj izdaja hipotekarne in komunalne obveznice, mora voditi ločena kritna registra.
(3) Ob stečaju izdajatelja se terjatve imetnikov komunalnih obveznic lahko poplačajo le iz kritnega premoženja
komunalnih obveznic.
VIII. POROČANJE BANKI SLOVENIJE
53. člen
Poročanje
(1) Izdajatelj mora vsako trimesečje posredovati Banki
Slovenije izpis iz kritnega registra na zadnji dan trimesečja,
ki mora biti podpisan s strani skrbnika kritnega registra.
Izpis mora izdajatelj posredovati v roku 10 dni po izteku
trimesečja.
(2) Iz letnega poročila izdajatelja mora biti razvidno
tudi:
1. število hipotekarnih kreditov, iz katerih izhajajo terjatve, vpisanih v kritni register in razporejenih po velikostnih
razredih glede na višino zneska, prenesenega v kritni register
in po območjih, kjer se nahaja nepremičnina;
2. zneski hipotekarnih kreditov, iz katerih izhajajo terjatve, preneseni v kritni register, katerih zastavna pravica je
ustanovljena na:
– komercialnih nepremičninah;
– na stanovanjskih nepremičninah;
– na stanovanjskih objektih v gradnji;
3. število prodaj na podlagi izvršbe in število začetih
postopkov izvršbe na dan 31. decembra preteklega leta, kot
tudi število izpeljanih postopkov izvršbe tekom leta.
(3) Informacije, ki se nanašajo na 1. in 3. točko prejšnjega odstavka, morajo biti prikazane ločeno za komercialne in
stanovanjske nepremičnine.
(4) Zahteve poročanja iz 1. in 2. točke drugega odstavka
tega člena se smiselno uporabljajo tudi za kredite osebam
javnega prava.
(5) Banka Slovenije lahko za potrebe nadzora nad izvajanjem določil tega člena podrobneje predpiše način poročanja.
IX. NADZOR
54. člen
Nadzor nad izvajanjem določb zakona
(1) Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja
Banka Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, izvaja nadzor nad
izvrševanjem določb 17. in 18. člena tega zakona Agencija
za trg vrednostnih papirjev.
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X. KAZENSKE DOLOČBE
55. člen
Hujši prekrški izdajatelja
(1) Z globo od 20.000.000 do 90.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje izdajatelj, če:
1. kot kritno premoženje upošteva premoženje v nasprotju z 19. členom tega zakona;
2. kot nadomestno kritno premoženje šteje premoženje
v nasprotju z 20. členom tega zakona;
3. kot kritno premoženje upošteva terjatve iz naslova
kreditov drugih kreditodajalcev v nasprotju z 21. členom tega
zakona;
4. izda hipotekarne obveznice v obsegu, ki je v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena tega zakona;
5. ne zagotavlja skladnosti kritnega premoženja z obveznostmi na podlagi hipotekarnih obveznic tudi po načelu neto
sedanje vrednosti (drugi odstavek 22. člena tega zakona);
6. ne usklajuje kritnega premoženja z obveznostmi iz
naslova izdanih hipotekarnih obveznic, v skladu z določbo
tretjega odstavka 22. člena tega zakona;
7. uporablja izvedene finančne instrumente v nasprotju
s predpisom Banke Slovenije iz drugega odstavka 23. člena
tega zakona;
8. ne upošteva posamičnih omejitev glede naložb kritnega premoženja iz 24. člena tega zakona;
9. ne upošteva omejitev glede višine terjatve iz naslova
hipotekarnega kredita, ki se lahko upošteva kot kritno premoženje iz 26. člena tega zakona;
10. ne vrednoti nepremičnin v skladu z 28. členom tega
zakona;
11. ne izpolni zahteve skrbnika kritnega registra glede
nadomestitve terjatve iz naslova hipotekarnega kredita iz
prvega odstavka 29. člena tega zakona;
12. ne izda hipotekarnih obveznic na način, določen v
17. in 18. členu tega zakona;
13. ne upošteva določil glede hipotekarnega kredita iz
30. člena tega zakona;
14. ne upošteva določil glede hipoteke in zemljiškega
dolga iz 34. člena tega zakona;
15. ne upošteva določil glede vpisa v zemljiško knjigo iz
35. člena tega zakona;
16. ne vodi kritnega registra v skladu z določbami 38.,
39. in prvega odstavka 40. člena tega zakona;
17. ne obvešča skrbnika kritnega registra v skladu z
drugim odstavkom 43. člena tega zakona.
(2) Z globo od 250.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izdajatelja, ki stori dejanje
iz prejšnjega odstavka.
56. člen
Lažji prekrški izdajatelja
(1) Z globo od 1.000.000 do 30.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje izdajatelj, če:
1. ne sklene pogodbe iz tretjega odstavka 16. člena
tega zakona;
2. ne upošteva določil glede vsebine hipotekarne pogodbe iz 31. člena tega zakona;
3. ne upošteva določil glede kreditnih pogojev iz 32. člena tega zakona;
4. pri prevzemu kreditnih pogodb in dokumentov drugega kreditodajalca ne ravna na način, določen v 36. in
37. členu tega zakona;
5. ne poroča Banki Slovenije na način, določen v
53. členu tega zakona.
(2) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izdajatelja, ki stori dejanje
iz prejšnjega odstavka.
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57. člen
Prekrški skrbnika kritnega registra
Z globo od 10.000 do 900.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje skrbnik kritnega registra, če:
1. pri vpisu premoženja v kritni register ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka 39. člena tega zakona;
2. ne ravna v skladu z določili 42. člena tega zakona.
58. člen
Prekrški drugih oseb
(1) Z globo od 20.000.000 do 90.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje:
1. pravna oseba, če izda vrednostni papir v nasprotju s
4. členom tega zakona;
2. banka, če izdaja hipotekarne ali komunalne obveznice, ne da bi za to pridobila dovoljenje Banke Slovenije
(prvi odstavek 8. člena tega zakona), oziroma ji je dovoljenje
prenehalo (13. člen tega zakona) ali bilo odvzeto (14. člen
tega zakona);
3. drug kreditodajalec, če ne izpolni zahteve izdajatelja
glede nadomestitve kredita iz drugega odstavka 29. člena
tega zakona;
4. drug kreditodajalec, če ne upošteva določil glede
prenosa kreditnih pogodb in dokumentov na izdajatelja iz
prvega do petega odstavka 36. člena ter prvega in četrtega
odstavka 37. člena tega zakona.
(2) Z globo od 250.000 do 3.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 10.000 do 900.000 tolarjev se za prekršek kaznuje upravitelj kritnega premoženja, če ne ravna v
skladu z 49. členom tega zakona.
59. člen
Postopek o prekršku
(1) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba Banke Slovenije, ki izpolnjuje pogoje
po zakonu, ki ureja prekrške in na njegovi podlagi izdanih
predpisih.
(2) Banka Slovenije z notranjim aktom, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, podrobneje določi
pogoje in način za podelitev in prenehanje pooblastila osebi,
ki se šteje za pooblaščeno uradno osebo Banke Slovenije iz
prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbo 172. člena ZBan se postopek o
prekršku vodi v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(4) Za prekrške, določene s tem zakonom, se v hitrem
postopku lahko izreče globa v znesku, ki je višji od najnižjega
zneska globe, predpisane v razponu.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
postopek o prekrških, o katerem odločajo pooblaščene osebe
Agencije za trg vrednostnih papirjev.
XI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
60. člen
Podzakonski akti
Banka Slovenije izda podzakonske akte v skladu z
določbami tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
61. člen
Izvzetje že obstoječih hipotekarnih obveznic
Obveznice, izdane pred uveljavitvijo tega zakona, ki
vsebujejo besedni zvezi »hipotekarna obveznica« ali »komunalna obveznica« ter izpeljanke iz njiju, se ne štejejo za
hipotekarne ali komunalne obveznice.
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62. člen
Uveljavitev
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/05-16/1
Ljubljana, dne 1. februarja 2006
EPA 530-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

621.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvršbi in zavarovanju (ZIZ-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 1. februarja 2006.
Št. 001-22-4/06
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-C)
1. člen
V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS,
št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 132/04 – odločba
US, 46/05 – odločba US in 96/05 – odločba US) se 13. člen
spremeni tako, da se glasi:
"13. člen
(Izvršitev tujih odločb in tujih javnih listin)
Izvršitev odločbe tujega sodišča, tujega upravnega in
drugega organa ter izvršitev javne listine tujega upravnega
in drugega organa se sme dovoliti in opraviti v Republiki
Sloveniji, če odločba ali javna listina izpolnjuje z zakonom,
ratificirano in objavljeno mednarodno pogodbo ali s pravnim
aktom Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja
neposredno, predpisane pogoje za priznanje.
Če zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji
uporablja neposredno, predpisuje, da se odločba tujega sodišča, tujega upravnega in drugega organa ter javna listina
tujega upravnega in drugega organa izvrši brez dovolitve,
se izvršitev odločbe tujega sodišča, tujega upravnega in
drugega organa ter izvršitev javne listine tujega upravnega
in drugega organa sme opraviti v Republiki Sloveniji, če
odločba ali javna listina izpolnjuje z zakonom, ratificirano in
objavljeno mednarodno pogodbo ali s pravnim aktom Evrop-
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ske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno,
predpisane pogoje.".
2. člen
V drugem odstavku 17. člena se 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
"3. druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon,
ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt
Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je izvršilni naslov.".
3. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
"20. člen
(Izvršljivost poravnave)
Sodna poravnava je izvršljiva, če je terjatev iz poravnave zapadla.
Zapadlost terjatve se dokazuje z zapisnikom o poravnavi, javno listino ali po zakonu overjeno listino.
Če zapadlosti, na način iz prejšnjega odstavka, ni mogoče dokazati, se dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano
v pravdnem postopku, s katero se ugotavlja, da je terjatev
zapadla.".
4. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
"20.a člen
(Izvršljivost notarskega zapisa)
Notarski zapis je izvršljiv, če je dolžnik v njem soglašal
z njegovo neposredno izvršljivostjo in če je terjatev, ki izhaja
iz notarskega zapisa, zapadla.
Zapadlost terjatve se dokazuje z notarskim zapisom,
javno listino ali po zakonu overjeno listino.
Če zapadlost terjatve ni odvisna od poteka roka, temveč
od drugega dejstva, ki je navedeno v notarskem zapisu, notar
stranke opozori, da za dokaz zapadlosti terjatve zadostuje upnikova pisna izjava dolžniku, da je terjatev zapadla, z navedbo
dneva zapadlosti in dokazilom o vročitvi pisne izjave o zapadlosti terjatve dolžniku. Notar stranke opozori, da lahko, namesto
dokazila o vročitvi pisne izjave o zapadlosti terjatve dolžniku,
upnik pooblasti notarja, da zapadlost sporoči dolžniku.
Notar mora, kadar ga upnik pooblasti, da zapadlost iz
prejšnjega odstavka sporoči dolžniku, zapadlost sporočiti nemudoma in o tem sestaviti zapisnik, ki pri odpoklicu terjatve
zadostuje za zaznambo tega dejstva v zemljiški knjigi.
Pisna izjava upnika oziroma sporočilo notarja iz tretjega
odstavka tega člena se vroča priporočeno po pošti.".
5. člen
V 24. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Sodišče dolžniku iz prejšnjega odstavka vroči sklep o
izvršbi.".
6. člen
V prvem odstavku 39. člena se besedilo "polaga praviloma v gotovini" nadomesti z besedilom "nakaže na račun
sodišča, sodišču pa se predloži dokazilo o plačilu".
7. člen
V prvem odstavku 40. člena se za besedo "dolžnik"
doda besedilo "ter dolžnikove identifikacijske številke, če
upnik z njimi razpolaga (npr. EMŠO, davčna številka)".
V tretjem odstavku se za besedilom "sredstva pri organizacijah za plačilni promet" doda besedilo "na nematerializirane vrednostne papirje oziroma na plačo", za besedilom
"pri kateri ima dolžnik denarna sredstva in številke računa" pa
besedilo "podatkov o nematerializiranih vrednostnih papirjih,
katerih imetnik je dolžnik, oziroma dolžnikovo zaposlitev".
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8. člen
Za 42. členom se dodajo novi 42.a, 42.b in 42.c členi,
ki se glasijo:
"42.a člen
(Potrdilo o izvršljivosti oziroma verodostojnosti na podlagi
pravnega akta Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji
uporablja neposredno)
Potrdilo o izvršljivosti odločbe oziroma javne listine na
podlagi določb pravnega akta Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, izda na zahtevo stranke
organ, ki je odločal o terjatvi na prvi stopnji oziroma je sestavil
javno listino.
Potrdilo o verodostojnosti tuje odločbe oziroma tuje
javne listine na podlagi določb pravnega akta Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, izda na
zahtevo stranke minister, pristojen za pravosodje.
Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim predpisom predpiše postopek za izdajo potrdila iz prejšnjega
odstavka.
42.b člen
(Priznanje in izvršitev tuje odločbe
oziroma tuje javne listine)
Če je za izvršitev tuje odločbe oziroma tuje javne listine
v Republiki Sloveniji po določbah zakona, ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe ali pravnega akta Evropske
unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, treba
izvesti postopek priznanja in izvršitve tuje odločbe oziroma
tuje javne listine, je za izvedbo postopka pristojno okrožno
sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno ali začasno
prebivališče.
42.c člen
(Popravek in razveljavitev potrdila o izvršljivosti
oziroma verodostojnosti)
Za popravo potrdila iz prvega in drugega odstavka
42.a člena tega zakona je pristojen organ, ki je po prvem
oziroma drugem odstavku 42.a člena tega zakona potrdilo
izdal.
Za razveljavitev potrdila iz prvega in drugega odstavka
42.a člena tega zakona je pristojno sodišče, ki vodi izvršilni
postopek.
Če izvršilni postopek še ni uveden, je za razveljavitev iz
prejšnjega odstavka pristojno okrajno sodišče, na območju
katerega ima dolžnik stalno ali začasno prebivališče.
Pristojni organ na zahtevo stranke popravi ali razveljavi
potrdilo s sklepom.".
9. člen
V drugem odstavku 45. člena se besedilo "na denarno terjatev" nadomesti z besedilom "za izterjavo denarne
terjatve".
10. člen
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
"56.a člen
(Ugovor novega dolžnika)
Dolžnik iz četrtega odstavka 24. člena tega zakona lahko izpodbija sklep o izvršbi z ugovorom iz razloga po 12. točki
prvega odstavka 55. člena tega zakona.".
11. člen
V drugem odstavku 62. člena se na koncu odstavka
doda nov stavek, ki se glasi: "Predlog za izvršbo na podlagi
verodostojne listine, ki je bil podlaga za izdajo razveljavlje-
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nega sklepa o izvršbi, se obravnava kot tožba v pravdnem
postopku.".
12. člen
V prvem odstavku 67. člena se v 3. točki za besedo
"razveljavljen" dodata besedi "ali spremenjen".
13. člen
V prvem odstavku 71. člena se za besedo "nenadomestljivo" doda besedilo "ali težko nadomestljivo".
14. člen
V prvem odstavku 73. člena se besedilo "izkaže za
verjetno, da bi s takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo
škodo" nadomesti z besedilom "obstoj svoje pravice na predlaganem predmetu izvršbe izkaže s pravnomočno sodno
odločbo ali kakšno drugo javno listino, z zasebno listino, ki
ima naravo javne listine, ali če obstoj svoje pravice opira na
dejstva, ki so splošno znana".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Če tretji obstoja svoje pravice na predlaganem predmetu izvršbe ne izkaže na način iz prejšnjega odstavka, sodišče na predlog tretjega odloži izvršbo glede tega predmeta,
če tretji izkaže za verjetno, da bi s takojšnjo izvršbo pretrpel
nenadomestljivo ali težko nadomestljivo škodo.".
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
15. člen
V prvem odstavku 88. člena se besedi "enega leta"
nadomestita z besedama "treh mesecev".
16. člen
V prvem odstavku 96. člena se za besedo "pogodbo" pika nadomesti z vejico in doda besedilo "v primeru iz
200.a člena tega zakona pa mora dati tudi izjavo, ali je z upnikom povezana oseba po določbi 200.b člena tega zakona.".
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
"Izjavo iz prvega odstavka izvršitelj vroči dolžniku in
upniku, ki ji lahko nasprotujeta v 30 dneh. Izjava o nasprotovanju se pošlje sodišču in v vednost izvršitelju.
Če kupec ne da izjave iz prvega odstavka tega člena,
izvršitelj proda stvari naslednjemu najboljšemu ponudniku, ki
je dal izjavo iz prvega odstavka tega člena.".
Sedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo šesti,
sedmi in osmi odstavek.
17. člen
V tretjem odstavku 97. člena se za besedama "Če je"
doda besedilo "treba odločati o resničnosti izjave iz prvega
odstavka 96. člena tega zakona ali če je", za besedo "poplačilu" pa besedi "upnika ali".
18. člen
V prvem odstavku 99. člena se za besedilom "odloči
sodišče s sklepom," doda besedilo "na poplačilo upnika, ki je
kupec, in povezane osebe (200.a in 200.b člen), s tem, da se
vrednost premičnine ugotavlja po 89. členu tega zakona,".
19. člen
V prvem odstavku 163. člena se besedilo "o prodaji
premičnin" nadomesti z besedilom "tega zakona o izvršbi na
premičnine".
20. člen
V četrtem odstavku 165. člena se besedi "prodaji nepremičnin" nadomestita z besedilom "izvršbi na nepremičnine".
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21. člen
Prvi odstavek 168. člena se spremeni tako, da se
glasi:
"V predlogu za izvršbo na nepremičnino mora biti nepremičnina, ki je vpisana v zemljiški knjigi, označena tako,
da sodišče po uradni dolžnosti lahko preizkusi lastništvo
nepremičnine.".
22. člen
V četrtem odstavku 181. člena se za besedo "deski"
doda besedilo "in na svoji spletni strani".
V sedmem odstavku se za besedo "predkupno" dodata
besedi "oziroma odkupno". Doda se nov stavek, ki se glasi:
"Osebam, ki imajo vknjiženo predkupno oziroma odkupno
pravico, in zastavnim upnikom se vroča na naslovu, ki je vpisan v zemljiški knjigi, ne glede na kraj njihovega dejanskega
bivanja, razen če so ga posebej sporočili sodišču.".
23. člen
Naslov 182. člena se spremeni tako, da se glasi: "(Predkupna in odkupna pravica)".
V prvem odstavku se za besedo "predkupno" dodata
besedi "oziroma odkupno".
V drugem odstavku se za besedo "predkupnega" dodata besedi "oziroma odkupnega".
V tretjem odstavku se za besedo "predkupni" dodata
besedi "oziroma odkupni".
24. člen
V petem odstavku 185. člena se besedi "nazaj takoj"
nadomestita z besedilom "na njihov transakcijski račun nakazano nazaj v 15 dneh".
25. člen
V 189. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki
se glasita:
"Ponudnik iz prejšnjega odstavka mora v primeru iz 200.
a člena tega zakona dati izjavo, ali je z upnikom povezana
oseba po določbi 200.b člena tega zakona.
Izjavo iz prejšnjega odstavka sodišče vroči dolžniku in
upniku, ki ji lahko nasprotujeta v 30 dneh."
Sedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo šesti,
sedmi in osmi odstavek.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
"Če ponudnik iz tretjega odstavka tega člena ne da izjave iz četrtega odstavka tega člena, lahko sodišče na predlog
upnika in glede na okoliščine prodaje domakne nepremičnino
drugemu oziroma naslednjemu najboljšemu kupcu, ki v to
privoli in da izjavo iz četrtega odstavka tega člena, ali pa
prodajo s sklepom razveljavi."
26. člen
V 190. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Pri domiku pri prodaji z neposredno pogodbo se smiselno uporabljajo določbe četrtega, petega in devetega odstavka 189. člena tega zakona.".
27. člen
Za 200. členom se dodata nova 200.a in 200.b člen, ki
se glasita:
"200.a člen
(Poplačilo upnika, ki je kupec nepremičnine)
Če je upnik ali z njim povezana oseba kupila nepremičnino za ceno, ki je nižja od njene ugotovljene vrednosti
po 178. členu tega zakona, in pridobljena kupnina ne bi
zadostovala za popolno poplačilo tega upnika, se pri poplačilu tega upnika, ne glede na dejansko višino kupnine,
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šteje, da je upnik poplačan do višine ugotovljene vrednosti
nepremičnine.
200.b člen
(Povezane osebe)
Povezane osebe so lahko povezane fizične osebe ali
povezane pravne osebe. Povezane so, če imajo takšno
lastnost v trenutku domika nepremičnine oziroma po koncu
dražbe premičnine ali druge premoženjske pravice oziroma
ob prodaji premičnine ali druge premoženjske pravice z neposredno pogodbo.
Za povezane fizične osebe se štejejo sorodniki v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski
vrsti do četrtega kolena, skrbnik in varovanec, posvojitelj in
posvojenec, zakonca, osebi, ki živita v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko
zvezo, enake pravne posledice kot sklenitev zakonske zveze,
osebi, ki živita v registrirani istospolni partnerski skupnosti,
ter osebe v svaštvu do drugega kolena povezane osebe.
Odvisne in gospodujoče pravne osebe so povezane
pravne osebe. Odvisna pravna oseba je pravna oseba, nad
katero lahko druga pravna oseba (gospodujoča pravna oseba) neposredno ali posredno izvršuje na članstvu temelječ
obvladujoč vpliv. Gospodujoča pravna oseba je pravna oseba, ki ima takšno udeležbo v drugem podjetju, da bi lahko
izvrševala na članstvu temelječ vpliv tako, da bi lahko odločilno, neposredno ali posredno vplivala na oblikovanje volje
odvisne pravne osebe.
Za gospodujočo pravno osebo velja tudi fizična oseba,
če lahko odločilno vpliva na oblikovanje volje odvisne pravne
osebe. Prav tako za gospodujočo pravno osebo velja tudi več
fizičnih oseb skupaj, če te fizične osebe veljajo za povezane
fizične osebe po drugem odstavku tega člena.
Povezane pravne osebe so tudi pogodbeniki pogodbe
o obvladovanju in pogodbe o prenosu dobička ter glavna in
vključena družba. Dokaz o nasprotnem ni mogoč.
Za pravno osebo v večinski posesti se domneva, da je
odvisna od osebe, ki je na njej udeležena z večino.
Pravna oseba v večinski posesti je tista, na kateri ima
oseba z večinsko udeležbo večino kapitalskih deležev ali
večino glasovalnih pravic.
Kateri del deležev pripada osebi, udeleženi z večino,
se pri kapitalskih družbah določi v razmerju med skupnim
zneskom osebi pripadajočega osnovnega kapitala (osnovne
glavnice) k osnovnemu kapitalu. Lastni deleži se pri kapitalskih družbah odštejejo od osnovnega kapitala. Z lastnimi deleži kapitala so izenačeni deleži, ki pripadajo komu drugemu
za račun pravne osebe.
Kateri del glasovalnih pravic pripada osebi, udeleženi z
večino, se določi po razmerju števila glasovalnih pravic, ki jih
lahko izvršuje iz njej pripadajočih deležev k skupnemu številu
vseh glasovalnih pravic. Od skupnega števila glasovalnih
pravic se odštejejo glasovalne pravice iz lastnih deležev. Z
lastnimi deleži pravnih oseb so izenačeni deleži, ki pripadajo
komu drugemu za račun pravne osebe.
Kot deleži, ki pripadajo osebi z večinskim deležem,
veljajo tudi deleži, ki pripadajo od nje odvisni pravni osebi ali
drugemu za račun te pravne osebe ali od nje odvisni pravni
osebi.
Kot povezani veljata tudi oseba, zaposlena za nedoločen ali določen čas, in njen delodajalec, razen če je delodajalec oseba javnega prava.".
28. člen
V 201. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi dolžnik, če
terjatve, njene višine ali vrstnega reda brez svoje krivde ni
mogel izpodbijati z drugimi pravnimi sredstvi med izvršilnim
postopkom.".
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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29. člen
V četrtem odstavku 207. člena se za besedo "zahtevke"
doda besedilo "ter o resničnosti izjave iz četrtega odstavka
189. člena tega zakona".
30. člen
V prvem odstavku 208. člena se za besedo "poplačila"
doda besedilo "ter o resničnosti izjave iz četrtega odstavka
189. člena tega zakona".
31. člen
254. člen se spremeni tako, da se glasi:
"254. člen
(Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni vpisana
v zemljiški knjigi)
Če nepremičnina oziroma posamezen del stavbe ni
vpisan v zemljiški knjigi, morajo biti v notarskem zapisu iz
250. člena tega zakona navedeni podatki o legi nepremičnine
oziroma posameznega dela stavbe, meji in površini, oziroma
drugi podatki, potrebni za njegovo identifikacijo.
Notarskemu zapisu mora biti priložena listina, ki bi bila
primerna za vknjižbo lastninske pravice.
Sklenitev notarskega zapisa iz 250. člena tega zakona
ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Notarski zapis z navedbo osebnega imena oziroma firme in prebivališča oziroma sedeža zastavitelja ter s podatki
iz prvega odstavka tega člena notar objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, na listini iz drugega odstavka tega člena
pa zaznamuje, da je nepremičnina zastavljena na podlagi
sporazuma strank. Listina se izroči v hrambo notarju.".
32. člen
V prvem odstavku 258. člena se 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
"3. na odločbo, na podlagi katere bi bilo treba izvršbo
opraviti v tujini, razen če naj bi se izvršba opravila v državi
članici Evropske unije;".
33. člen
V 270. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
"Šteje se, da je nevarnost podana, če naj bi bila terjatev
uveljavljena v tujini, razen če naj bi se terjatev uveljavljala v
državi članici Evropske unije.".
34. člen
V prvem odstavku 271. členu se v 2. točki beseda
"vknjižbo" nadomesti z besedo "zaznambo".
35. člen
V prvem odstavku 273. členu se v 2. točki beseda
"vknjižbo" nadomesti z besedo "zaznambo".
36. člen
V 287. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Po izdaji odločbe o razrešitvi izvršitelja določi predsednik zbornice izvršiteljev drugega izvršitelja oziroma izvršitelje kot prevzemnike, ki prevzamejo posle razrešenega izvršitelja, upoštevajoč njihovo obremenjenost in sedež, ki mora
biti v kraju, za katerega je bil razrešeni izvršitelj imenovan, če
pa to ni mogoče, v kraju, ki je temu najbližje.".
37. člen
V 297.c členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Zaradi zagotavljanja večje preglednosti poslovanja
izvršiteljev se podatki iz letnih poročil izvršiteljev o skupnem številu zadev v delu, skupnem številu rešenih zadev,
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skupnem številu na koncu leta nerešenih zadev in letni
pregled v postopku sodne izvršbe izterjanih denarnih sredstev za vsakega posameznega izvršitelja posebej enkrat
letno objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega
za pravosodje, in so javno dostopni do objave podatkov za
naslednje leto.".
38. člen
V triintridesetem poglavju se naslov poglavja
"KAZENSKI DOLOČBI" nadomesti z naslovom "KAZENSKA
DOLOČBA".
V 298.h členu se v prvem odstavku besedi "denarno
kaznijo" nadomestita z besedo "globo".
V drugem odstavku se besedi "denarno kaznijo" nadomestita z besedo "globo", za besedama "fizična oseba" pa
doda besedilo "oziroma odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika".
39. člen
Za 298.h členom se doda novo, štiriintrideseto poglavje,
ki se glasi:
"Štiriintrideseto poglavje
NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM ZAKONA".
298.i člen se spremeni tako, da se glasi:
"298.i člen
Izvajanje določbe prvega odstavka 7. člena tega zakona nadzira ministrstvo, pristojno za pravosodje.".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo oziroma
zavarovanje vložen pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo in dokončajo po določbah tega zakona.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 86.a
člen Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno
prečiščeno besedilo).
42. člen
Določba tretjega odstavka 40. člena zakona se v delu,
ki se nanaša na podatke o nematerializiranih vrednostnih
papirjih, katerih imetnik je dolžnik, ne uporablja, dokler minister, pristojen za pravosodje, s sklepom ne ugotovi, da so za
to izpolnjeni tehnični pogoji. Sklep se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
43. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski
predpis iz tretjega odstavka 42.a člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
44. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 712-01/96-2/50
Ljubljana, dne 1. februarja 2006
EPA 575-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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622.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-C), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2006.
Št. 001-22-1/06
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH
(ZASP-C)
1. člen
V 1. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/04 – uradno prečiščeno besedilo) se doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Ta zakon prenaša v pravni red Republike Slovenije
določbe Direktive Sveta 91/250/EGS z dne 14. maja 1991
o pravnem varstvu računalniških programov (UL L št. 122 z
dne 17. 5. 1991, str. 42, s spremembami), Direktive Sveta
92/100/EGS z dne 19. novembra 1992 o pravici dajanja v
najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine (UL L št.
346 z dne 27. 11. 1992, str. 61, s spremembami), Direktive
Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi
določenih pravil o avtorski in sorodnih pravicah v zvezi s
satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo (UL L št. 248 z dne 6. 10. 1993, str. 15), Direktive
Sveta 93/98/EGS z dne 29. oktobra 1993 o uskladitvi trajanja varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic
(UL L št. 290 z dne 24. 11. 1993, str. 9, s spremembami),
Direktive 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov (UL L
št. 077 z dne 27. 3. 1996, str. 20), Direktive 2001/29/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o
usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic
v informacijski družbi (UL L št. 167 z dne 22. 6. 2001, str.
10, s spremembami), Direktive 2001/84/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o sledni
pravici v korist avtorja izvirnega umetniškega dela (UL L št.
272 z dne 13. 10. 2001, str. 32) ter Direktive 2004/48/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L št. 195 z
dne 2. 6. 2004, str. 16).".
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se za besedilom "sestavinah avtorskega dela," doda besedilo "o domnevi avtorstva,".
3. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
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"Sledna pravica
35. člen
(1) Če je izvirnik likovnega dela po prvi odsvojitvi s strani
avtorja ponovno prodan, ima avtor pravico biti o tem obveščen in pravico do nadomestila v obsegu, ki je določen v tem
členu, pod pogojem, da se prodajalec, kupec ali posrednik
ukvarja s trženjem umetnin, kot so prodajni saloni, galerije in
organizatorji dražb.
(2) Za obveznosti iz prejšnjega odstavka so prodajalec,
kupec in posrednik solidarno zavezani.
(3) Izvirniki likovnih del po prvem odstavku tega člena
so izvirna dela likovne umetnosti, kot so slike, kolaži, risbe,
grafike, fotografije, kipi, tapiserije, stvaritve v keramiki ali
steklu in podobno, ki jih ustvari avtor sam ali gre za reprodukcije teh del, ki se štejejo za izvirnike. Reprodukcije del se
štejejo za izvirnike, če so izdelane v omejenem številu in jih
je ustvaril ali odobril sam avtor, ki jih praviloma tudi oštevilči
in podpiše.
(4) Nadomestilo iz naslova sledne pravice se plačuje v
odstotku od maloprodajne cene izvirnika brez javnih dajatev.
(5) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka, ki ne sme preseči 12.500 EUR, znaša:
1. 4% od cene do 50.000 EUR;
2. 3% od deleža cene nad 50.000 EUR in do
200.000 EUR;
3. 1% od deleža cene nad 200.000 EUR in do
350.000 EUR;
4. 0,5% od deleža cene nad 350.000 EUR in do 500.000
EUR;
5. 0,25% od deleža cene nad 500.000 EUR.
(6) Sledna pravica ne more biti predmet odpovedi, razpolaganja med živimi in izvršbe.".
4. člen
V 72. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Aktivno legitimacijo za uveljavljanje varstva pravic
svojih članov iz tega zakona pred sodišči in drugimi organi
imajo tudi kolektivne organizacije iz tega zakona, sindikalne
organizacije ter poklicna združenja, ustanovljena za varstvo
avtorske in sorodnih pravic. O postopkih morajo prizadetim
članom dati račun.".
5. člen
V prvem odstavku 147. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
"2. ponovna prodaja izvirnikov likovnih del (sledna pravica);".
6. člen
Peti odstavek 159. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(5) Osebe iz prvega odstavka 35. člena tega zakona so
dolžne predložiti pristojni kolektivni organizaciji podatke, ki
so potrebni za izračun dolžnega nadomestila, kot so vrsta in
število prodanih izvirnikov, zavezanci in maloprodajna cena
brez javnih dajatev, v 30 dneh po prodaji izvirnika likovnega
dela.".
7. člen
Za 163. členom se doda nov 163.a člen, ki se glasi:
"Arbitraža
163.a člen
(1) Kolektivna organizacija ali reprezentativno združenje
uporabnikov lahko na podlagi arbitražnega sporazuma zahteva, da arbiter posameznik ali tričlanski arbitražni senat odloči
o vsebini skupnega sporazuma iz 156. člena tega zakona,
če po štirih mesecih od začetka pogajanj ni sklenjen skupni
sporazum. Šteje se, da so se pogajanja začela, ko je kolektivna organizacija ali reprezentativno združenje uporabnikov
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nasprotno stran pisno pozvalo k pogajanjem za sklenitev
skupnega sporazuma.
(2) Udeleženca arbitraže izbereta arbitra ali arbitre s
seznama arbitrov, ki ga določi Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo, in ministra,
pristojnega za kulturo. Če se udeleženca arbitraže ne moreta
sporazumeti o arbitru ali arbitrih, vsak udeleženec arbitraže
imenuje po enega arbitra, imenovana arbitra pa imenujeta
tretjega arbitra. Arbiter je neodvisen in nepristranski.
(3) Zoper arbitražno odločbo ni pritožbe. Arbitražna odločba nadomešča skupni sporazum. Kolektivne organizacije
in člani reprezentativnega združenja uporabnikov so dolžni
skleniti ustrezne pogodbe o neizključnem prenosu pravic v
skladu z arbitražno odločbo.
(4) Udeleženca arbitraže krijeta stroške arbitražnega
postopka, vključno z nagrado arbitru posamezniku ali arbitražnemu senatu.
(5) Pristojni organ zagotavlja administrativno pomoč v
arbitražnem postopku.
(6) Če se udeleženca arbitraže ne dogovorita drugače, se v arbitražnem postopku uporabljajo določbe uredbe, s katero Vlada Republike Slovenije natančneje predpiše
arbitražni postopek po tem členu, stroške tega postopka in
pogoje, ki jih mora izpolnjevati arbiter (v nadaljnjem besedilu:
uredba).
(7) V arbitražnem postopku lahko arbiter posameznik ali
arbitražni senat poleg meril iz 156. člena tega zakona upošteva tudi druga merila, ki jih predlagajo udeleženca arbitraže
ali arbiter posameznik oziroma arbitražni senat.
(8) Razveljavitev arbitražne odločbe se lahko zahteva, če:
1. je bila glede sestave arbitraže kršena kakšna določba
tega zakona, dogovora strank ali uredbe;
2. je v arbitražnem postopku kot arbiter sodelovala oseba, ki bi morala biti po zakonu, ki ureja pravdni postopek,
izločena;
3. kateremu udeležencu arbitraže ni bila dana možnost
sodelovanja v arbitražnem postopku;
4. se je arbitražnega postopka kot udeleženec arbitraže
udeleževal kdo, ki po določbah tega zakona ne more biti
udeleženec arbitraže;
5. je izrek arbitražne odločbe nerazumljiv ali sam s
seboj v nasprotju ali če kljub zahtevi katerega izmed udeležencev arbitraže arbitražna odločba ni obrazložena;
6. arbitražne odločbe ni podpisal arbiter posameznik ali
vsi člani arbitražnega senata;
7. je arbiter posameznik ali arbitražni senat prekoračil
meje svoje naloge;
8. je arbitražna odločba v nasprotju z določbami tega
zakona;
9. je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je prišlo do
arbitražne odločbe zaradi kaznivega dejanja priče, izvedenca,
arbitra, udeleženca arbitraže, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ali drugega udeleženca v arbitražnem postopku, ali če se arbitražna odločba opira na ponarejeno listino
ali na listino, v kateri je bila potrjena neresnična vsebina.
(9) Tožba za razveljavitev arbitražne odločbe se vloži pri
pristojnem sodišču v 30 dneh od vročitve arbitražne odločbe
udeležencu arbitraže, razen v primeru iz 9. točke prejšnjega
odstavka, kjer teče ta rok od dneva, ko je udeleženec arbitraže dobil možnost uporabiti pravnomočno sodbo pristojnega
sodišča. Postopek je prednosten in nujen.".
8. člen
167. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Zahtevki
167. člen
(1) Ob kršitvi izključnih pravic iz tega zakona lahko
upravičenec zahteva:
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1. da se prepovejo kršenje in bodoče kršitve;
2. da se odpokličejo predmeti kršitve iz gospodarskih
tokov z upoštevanjem interesov dobrovernih tretjih oseb;
3. da se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo;
4. da se nepreklicno odstranijo predmeti kršitve iz gospodarskih tokov;
5. da se uničijo predmeti kršitve;
6. da se uničijo sredstva kršitve, ki so izključno ali pretežno namenjena ali se uporabijo za kršitev in so v lasti
kršilca;
7. da se upravičencu prepustijo predmeti kršitve proti
plačilu proizvodnih stroškov;
8. da se sodba objavi.
(2) Pri odločanju o odstranitvenih zahtevkih iz 2. do
7. točke prejšnjega odstavka sodišče upošteva vse okoliščine
primera, zlasti sorazmernost med težo kršitve in zahtevkom
ter interes upravičenca za zagotovitev učinkovitega varstva
pravic. Določbi 3. in 5. točke prejšnjega odstavka ne veljata
za zgrajene arhitekturne objekte, razen če je uničenje objekta
glede na okoliščine primera ustrezno.
(3) V postopku proti osebi, katere storitve so bile uporabljene za kršitev pravice, obstoj te kršitve pa je že pravnomočno ugotovljen v postopku proti tretjemu, se domneva, da
je kršitev podana.".
9. člen
168. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Povrnitev škode in civilna kazen
168. člen
(1) Za kršitve po tem zakonu veljajo splošna pravila o
povzročitvi škode, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Kršilec je dolžan plačati upravičencu odškodnino v
obsegu, ki se določi po splošnih pravilih o povrnitvi škode, ali
v obsegu, ki je enak dogovorjenemu ali običajnemu honorarju
ali nadomestilu za zakonito uporabo te vrste.
(3) Če je bila pravica iz tega zakona kršena namerno
ali iz hude malomarnosti, lahko upravičenec zahteva plačilo
dogovorjenega ali običajnega honorarja ali nadomestila za
tovrstno uporabo, povečanega do 200%, ne glede na to, ali je
zaradi kršitve pretrpel kakšno premoženjsko škodo ali ne.
(4) Pri odločanju o zahtevku za plačilo civilne kazni in
odmeri njene višine sodišče upošteva vse okoliščine primera,
zlasti pa stopnjo krivde kršilca, velikost dogovorjenega ali
običajnega honorarja ali nadomestila ter preventivni namen
civilne kazni.
(5) Če je premoženjska škoda večja od civilne kazni,
ima upravičenec pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.".
10. člen
170. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Začasne odredbe
170. člen
(1) Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje nedenarnih zahtevkov po tem zakonu, če upravičenec izkaže
za verjetno:
1. da je imetnik pravice iz tega zakona in
2. da je bila njegova pravica kršena ali grozi dejanska
nevarnost, da bo kršena.
(2) Upravičenec mora za verjetno izkazati tudi eno izmed naslednjih predpostavk:
1. nevarnost, da bo uveljavitev zahtevkov onemogočena ali precej otežena;
2. da je odredba potrebna, da se prepreči nastanek
težko nadomestljive škode, ali
3. da domnevni kršilec z izdajo začasne odredbe, če
bi se tekom postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel
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hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne
odredbe nastale upravičencu.
(3) Upravičenec, ki predlaga izdajo začasne odredbe
brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotne stranke,
mora poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena izkazati za verjetno, da bi kakršnokoli odlašanje z izdajo
začasne odredbe povzročilo upravičencu nastanek težko
nadomestljive škode. V tem primeru se nasprotno stranko
obvesti najpozneje takoj po izvršitvi odredb.
(4) Upravičenec ni dolžan dokazovati nevarnosti, da bo
uveljavitev zahtevkov onemogočena ali precej otežena, če izkaže za verjetno, da bi kršilec s predlagano odredbo pretrpel
le neznatno škodo. Šteje se, da je nevarnost podana, če naj
bi bili zahtevki uveljavljeni v tujini, razen v primeru, če naj bi
se terjatev uveljavljala v državi članici Evropske unije.
(5) Sodišče sme za zavarovanje nedenarnih zahtevkov
po prvem odstavku tega člena izdati vsako začasno odredbo,
s katero je mogoče doseči namen zavarovanja, zlasti pa:
1. da se domnevnemu kršilcu prepove domnevno kršenje in bodoče kršitve;
2. da se zasežejo, izključijo iz prometa in shranijo predmeti kršitve ter sredstva kršitve, ki so izključno ali pretežno
namenjena ali se uporabijo za kršitev.
(6) Sodišče mora odločiti o ugovoru zoper sklep o začasni odredbi v 30 dneh od dneva vložitve odgovora na ugovor
oziroma od poteka roka za vložitev odgovora na ugovor.
(7) V postopku za izdajo začasne odredbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, če ni
s tem zakonom določeno drugače. Postopek je nujen.".
11. člen
171. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Zavarovanje dokazov
171. člen
(1) Sodišče izda sklep za zavarovanje dokazov, če
upravičenec predloži razumno dosegljive dokaze o tem, da:
1. je imetnik pravice iz tega zakona,
2. je bila njegova pravica kršena ali grozi dejanska nevarnost, da bo kršena, in
3. bodo dokazi o kršitvi uničeni ali jih kasneje ne bi bilo
mogoče izvesti.
(2) Upravičenec, ki zahteva izdajo sklepa za zavarovanje dokazov brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotne stranke, mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka
izkazati za verjetno, da obstaja nevarnost, da bodo dokazi
o kršitvi zaradi ravnanja nasprotne stranke uničeni ali jih kasneje ne bi bilo mogoče izvesti. V tem primeru se nasprotno
stranko obvesti najpozneje takoj po izvršitvi sklepa.
(3) Sodišče sme s sklepom iz prvega odstavka tega
člena odrediti izvedbo kateregakoli dokaza, zlasti:
1. ogled prostorov, poslovne dokumentacije, inventarja,
baz podatkov, računalniških pomnilnih enot ali drugih stvari;
2. zaseg vzorcev predmetov kršitve;
3. pregled in izročitev listin;
4. določitev in zaslišanje izvedencev in
5. zaslišanje prič.
(4) Zavarovanje dokazov je dovoljeno zahtevati tudi
potem, ko postane odločba, s katero je postopek končan,
pravnomočna, če je to potrebno pred postopkom ali med
postopkom z izrednimi pravnimi sredstvi.
(5) V postopku zavarovanja dokazov po tem členu se
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, o začasnih odredbah, razen če ni s tem zakonom
drugače določeno. Postopek je nujen.
(6) Če se kasneje izkaže, da je predlog neutemeljen
ali da ga upravičenec ni upravičil, ima nasprotna stranka
pravico zahtevati:
1. vrnitev odvzetih predmetov;
2. prepoved uporabe pridobljenih informacij in
3. povračilo škode.
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(7) Sodišče mora v postopku zavarovanja dokazov po
tem členu zagotoviti varstvo zaupnih podatkov strank ter
zagotoviti, da se sodni postopki ne uporabljajo v slabi veri
z izključnim namenom pridobiti zaupne podatke nasprotne
stranke.".
12. člen
Naslov 3. oddelka Sedmega poglavja "UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARSTVA" se prenese za 173. člen.
13. člen
172. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Dolžnost obveščanja
172. člen
(1) Sodišče lahko v pravdi zaradi kršitve pravic na podlagi upravičene zahteve stranke naloži kršilcu, da sporoči
podatke o izvoru in distribucijskih tokovih blaga ali storitev, ki
kršijo pravico iz tega zakona.
(2) Sodišče lahko naloži, da podatke iz prejšnjega odstavka sporočijo tudi naslednje osebe, ki v gospodarskem
obsegu:
1. posedujejo blago, s katerim se krši pravica,
2. uporabljajo storitve, s katerimi se krši pravica, ali
3. zagotavljajo storitve, uporabljene v dejavnosti, s katero se krši pravica.
Šteje se, da je bilo dejanje storjeno v gospodarskem obsegu, če se izvaja za neposredno ali posredno gospodarsko
korist.
(3) Sodišče lahko naloži, da podatke iz prvega odstavka
tega člena sporoči tudi oseba, za katero je katera od oseb iz
prejšnjega odstavka navedla, da je bila vpletena v proizvodnjo, izdelavo ali distribucijo blaga ali opravljanja storitev.
(4) Podatki iz prvega odstavka tega člena lahko vključujejo:
1. imena in naslove oziroma firme in sedeže proizvajalcev, izdelovalcev, distributerjev, dobaviteljev in drugih prejšnjih imetnikov blaga ali ponudnikov storitev ter predvidenih
trgovcev na debelo in na drobno in
2. podatke o proizvedenih, izdelanih, dostavljenih, prejetih ali naročenih količinah in cenah, doseženih za blago ali
storitve.".
14. člen
173. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Predložitev dokazov
173. člen
(1) Če je sodišče odločilo, da bo izvedlo predlagani
dokaz, predlagana dokazna sredstva pa so pri nasprotni
stranki, mora nasprotna stranka na zahtevo sodišča predložiti
dokazna sredstva, s katerimi razpolaga.
(2) Prejšnji odstavek velja tudi glede bančnih, finančnih
in poslovnih listin, ki so pod nadzorom nasprotne stranke, če
gre za kršitev v gospodarskem obsegu.
(3) V postopku predložitve dokazov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
(4) Sodišče mora po izvedbi dokaza iz prvega odstavka
tega člena zagotoviti varstvo zaupnih podatkov pravdnih
strank ter zagotoviti, da se sodni postopki ne uporabljajo v
slabi veri z izključnim namenom pridobiti zaupne podatke
nasprotne stranke.".
15. člen
V 184. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"(5) O prekršku iz tega člena se odloča po hitrem
postopku.".
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Postopki, ki ob uveljavitvi tega zakona tečejo na podlagi
2. oddelka Sedmega poglavja zakona, se končajo po do
sedaj veljavnih določbah zakona.
17. člen
Do uvedbe evra kot denarne enote v Republiki Sloveniji
se zneski iz 3. člena tega zakona, določeni v evrih, obračunavajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan prodaje izvirnika likovnega dela.
18. člen
Uredbo iz 7. člena tega zakona izda Vlada Republike
Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 120-01/94-1/31
Ljubljana, dne 1. februarja 2006
EPA 573-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

623.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
državnem pravobranilstvu (ZDPra-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o državnem
pravobranilstvu (ZDPra-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2006.
Št. 001-22-10/06
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU
(ZDPra-A)
1. člen
V Zakonu o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS,
št. 20/97 in 56/02) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako,
da se glasi:
"Naloge državnega pravobranilstva opravljajo generalna
državna pravobranilka oziroma generalni državni pravobranilec in državne pravobranilke oziroma državni pravobranilci
(v nadaljnjem besedilu: državni pravobranilec) ter pomočnice
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oziroma pomočniki državnega pravobranilca (v nadaljnjem
besedilu: pomočnik državnega pravobranilca).".
V drugem odstavku se črta beseda "razen".
2. člen
Za četrtim odstavkom 5. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Ministrstvo za pravosodje zagotavlja in izplačuje sredstva najemnin za najete prostore državnega pravobranilstva.".
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedo "pravobranilstvo" doda besedilo "na podlagi usmeritvenih navodil zastopanega".
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo "diplomiranega
pravnika z opravljenim državnim pravniškim izpitom" nadomesti z besedilom "posameznika z opravljenim pravniškim
državnim izpitom".
5. člen
Na koncu 14. člena se doda besedilo, ki se glasi: "V
primeru doseženega sporazuma državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca sklene izvensodno
poravnavo. Tako sklenjena izvensodna poravnava je izvršilni
naslov, če je terjatev iz poravnave zapadla.".
6. člen
Prva alinea 18. člena se črta.
Dosedanja druga alinea postane prva alinea.
V dosedanji tretji alinei, ki postane druga alinea, se na
koncu pika nadomesti s podpičjem. Dodajo se tretja, četrta,
peta in šesta alinea, ki se glasijo:
"– zastopanje javnega interesa v upravnih sporih;
– izvajanje postopkov po 32. poglavju Zakona o kazenskem postopku;
– izvajanje postopkov po 14. poglavju Zakona o prekrških;
– vlaganje zahtevkov v postopkih za revizijo postopkov
javnega naročanja.".
7. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedilom "Okrožnim
sodiščem v Ljubljani" doda vejica in besedilo "Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani, Upravnim sodiščem Republike
Slovenije", za besedilom "pred Višjim sodiščem v Ljubljani"
se beseda "in" nadomesti z vejico in doda besedilo "Višjim
delovnim in socialnim sodiščem,", za besedilom "Vrhovnim
sodiščem Republike Slovenije" se doda besedilo "in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije".
V drugem odstavku se za besedilom "Okrožnim sodiščem v Slovenj Gradcu" doda vejica in besedilo "Delovnim sodiščem v Mariboru, Delovnim sodiščem v Mariboru
– zunanjim oddelkom v Slovenj Gradcu, Upravnim sodiščem
Republike Slovenije – zunanjim oddelkom v Mariboru", za
besedilom "pred Višjim sodiščem v Mariboru" se beseda
"in" nadomesti z vejico in doda besedilo "Višjim delovnim in
socialnim sodiščem,", za besedilom "Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije" se doda besedilo "in Ustavnim sodiščem
Republike Slovenije".
V tretjem odstavku se za besedilom "Okrožnim sodiščem v Celju" doda vejica in besedilo "Delovnim sodiščem
v Celju, Upravnim sodiščem Republike Slovenije – zunanjim
oddelkom v Celju", za besedilom "pred Višjim sodiščem v
Celju" se beseda "in" nadomesti z vejico in doda besedilo
"Višjim delovnim in socialnim sodiščem,", za besedilom "Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije" se doda besedilo "in
Ustavnim sodiščem Republike Slovenije".
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V četrtem odstavku se za besedilom "Okrožnim sodiščem v Kopru" doda vejica in besedilo "Delovnim sodiščem
v Kopru, Upravnim sodiščem Republike Slovenije – zunanjim
oddelkom v Novi Gorici", za besedilom "pred Višjim sodiščem
v Kopru" se beseda "in" nadomesti z vejico in doda besedilo
"Višjim delovnim in socialnim sodiščem,", za besedilom "Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije" se doda besedilo "in
Ustavnim sodiščem Republike Slovenije".
V petem odstavku se za besedilom "Okrožnim sodiščem
v Kranju" doda vejica in besedilo "Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani – zunanjim oddelkom v Kranju, Upravnim
sodiščem Republike Slovenije", za besedilom "pred Višjim
sodiščem v Ljubljani" se beseda "in" nadomesti z vejico in
doda besedilo "Višjim delovnim in socialnim sodiščem,", za
besedilom "Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije" se doda
besedilo "in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije".
V šestem odstavku se za besedilom "Okrožnim sodiščem v Murski Soboti" doda vejica in besedilo "Delovnim
sodiščem v Mariboru – zunanjim oddelkom v Murski Soboti,
Upravnim sodiščem Republike Slovenije – zunanjim oddelkom v Mariboru", za besedilom "pred Višjim sodiščem v
Mariboru" se beseda "in" nadomesti z vejico in doda besedilo
"Višjim delovnim in socialnim sodiščem,", za besedilom "Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije" se doda besedilo "in
Ustavnim sodiščem Republike Slovenije".
V sedmem odstavku se za besedilom "Okrožnim sodiščem v Novi Gorici" doda vejica in besedilo "Delovnim sodiščem v Kopru – zunanjim oddelkom v Novi Gorici, Upravnim
sodiščem Republike Slovenije – zunanjim oddelkom v Novi
Gorici", za besedilom "pred Višjim sodiščem v Kopru" se
beseda "in" nadomesti z vejico in doda besedilo "Višjim
delovnim in socialnim sodiščem,", za besedilom "Vrhovnim
sodiščem Republike Slovenije" se doda besedilo "in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije".
V osmem odstavku se za besedilom "Okrožnim sodiščem v Krškem" doda vejica in besedilo "Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani – zunanjim oddelkom v Brežicah
in zunanjim oddelkom v Novem mestu, Upravnim sodiščem
Republike Slovenije", za besedilom "pred Višjim sodiščem v
Ljubljani" se beseda "in" nadomesti z vejico in doda besedilo
"Višjim delovnim in socialnim sodiščem,", za besedilom "Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije" se doda besedilo "in
Ustavnim sodiščem Republike Slovenije".
V devetem odstavku se za besedilom "Okrožnim sodiščem na Ptuju" doda vejica in besedilo "Delovnim sodiščem v
Mariboru – zunanjim oddelkom na Ptuju, Upravnim sodiščem
Republike Slovenije – zunanjim oddelkom v Mariboru", za
besedilom "pred Višjim sodiščem v Mariboru" se beseda
"in" nadomesti z vejico in doda besedilo "Višjim delovnim in
socialnim sodiščem,", za besedilom "Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije" se doda besedilo "in Ustavnim sodiščem
Republike Slovenije".
8. člen
V 24. členu se besedilo "1. marca" nadomesti z besedilom "31. maja".
9. člen
V prvem odstavku 25. člena se 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
"3. da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni naslov
univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu strokovnemu
naslovu enakovreden, v tujini pridobljen strokovni naslov,".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
"Za opravljanje nalog državnega pravobranilstva v zadevah pred mednarodnimi sodišči mora oseba poleg pogojev
iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati tudi pogoj višje
ravni znanja enega od tujih jezikov, v katerem se posluje pred
mednarodnim sodiščem.".
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10. člen
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se
glasi:
"Pomočnik državnega pravobranilca zastopa subjekte
iz 7. člena tega zakona v zadevah, ki sodijo v pristojnost
okrajnih sodišč, okrožnih sodišč, delovnih in socialnih sodišč
ter upravnih organov in v okviru pooblastila generalnega državnega pravobranilca ali državnega pravobranilca zastopa
subjekte iz 7. člena tega zakona v drugih zadevah ter opravlja druge naloge po tem zakonu.".
11. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
"33.a člen
Minister, pristojen za pravosodje, vroči predlog za imenovanje iz 33. člena tega zakona oziroma akt o imenovanju iz
29. člena tega zakona vsem kandidatom, ki so se prijavili na
prosto mesto državnega pravobranilca oziroma pomočnika
državnega pravobranilca, pa njihove prijave niso bile zavržene po tretjem odstavku 31. člena tega zakona.".
12. člen
V drugem odstavku 34. člena se izraz "plačilni" nadomesti z izrazom "plačni".
13. člen
V drugem odstavku 37. člena se izraz "določi" nadomesti z izrazom "imenuje".
Za drugim odstavkom se dodajo nov tretji, četrti, peti in
šesti odstavek, ki se glasijo:
"Generalni državni pravobranilec z letnim razporedom
imenuje namestnika generalnega državnega pravobranilca
ter vodje notranjih in zunanjih oddelkov državnega pravobranilstva.
Če je vodja oddelka dalj časa odsoten oziroma zadržan,
suspendiran ali iz drugih razlogov ne more opravljati svojih
funkcij in nalog, generalni državni pravobranilec imenuje začasnega vodjo za šest mesecev. Začasno vodenje se lahko
podaljša za največ šest mesecev, če je to potrebno zaradi
učinkovitega delovanja oddelka.
Začasno vodenje ne vpliva na položaj, plačo in druge
pravice, ki jih je imel državni pravobranilec, preden je bil imenovan za začasnega vodjo, pripada pa mu ustrezen položajni
dodatek za obdobje začasnega vodenja.
Z letnim razporedom generalni državni pravobranilec
razporeja državne pravobranilce, pomočnike državnega pravobranilca, višje strokovne sodelavce in strokovne sodelavce
v posamezne notranje oddelke in določi notranje oddelke.".
14. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
"37.a člen
Zaradi zagotovitve nemotenega dela državnega pravobranilstva lahko generalni državni pravobranilec s pisno
odredbo prerazporedi državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca, največ za čas do enega
leta, na drug zunanji oddelek ali na sedež.
V času prerazporeditve državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca s sedeža na
zunanji oddelek se državnemu pravobranilcu oziroma pomočniku državnega pravobranilca ne spremenita položaj in
plača, državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega
pravobranilca z zunanjega oddelka, ki je prerazporejen na
državno pravobranilstvo na sedežu, pridobi za čas prerazporeditve pravico do plače in dodatkov, kot jih ima državni
pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca
na sedežu.".
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15. člen
Naslov VII. poglavja se spremeni tako, da se glasi: "VII.
JAVNI USLUŽBENCI DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA".
16. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državno pravobranilstvo ima potrebno število uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mest. Za izvrševanje
zadev pravobranilske uprave ima državno pravobranilstvo
generalnega sekretarja, ki je položajno uradniško delovno
mesto.
Za opravljanje strokovnih nalog ima državno pravobranilstvo potrebno število strokovnih sodelavcev in višjih
strokovnih sodelavcev.
Strokovni sodelavec je lahko, kdor izpolnjuje splošne
pogoje za sklenitev pogodbe o zaposlitvi v državnem organu,
je državljan Republike Slovenije, aktivno obvlada slovenski jezik, ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni naslov
univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu strokovnemu
naslovu enakovreden v tujini pridobljen strokovni naslov in
ima opravljen pravniški državni izpit.
Višji strokovni sodelavec je lahko, kdor izpolnjuje pogoje
iz prejšnjega odstavka in ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na pravnih delih.".
17. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
"39.a člen
Sistemizacijo uradniških in strokovno-tehničnih delovnih
mest določi generalni državni pravobranilec.
Merila za določitev števila delovnih mest iz prejšnjega
odstavka določi minister, pristojen za pravosodje, glede na
povprečno obremenitev in pričakovano storilnost za posamezno vrsto delovnih mest.
Državno pravobranilstvo ima potrebno število pripravniških mest za pripravnike, ki se v skladu z zakonom, ki
ureja pravniški državni izpit, usposabljajo za delo v državnem
pravobranilstvu.".
18. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Višji strokovni sodelavci in strokovni sodelavci v posameznih zadevah pripravljajo strokovne podlage za sprejetje
odločitev, pripravljajo predloge vlog, po pooblastilu državnega
pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca
nadomeščajo le-te pri zastopanju pred okrajnimi in okrožnimi
sodišči, delovnimi in socialnimi sodišči ter upravnimi organi,
spremljajo in proučujejo prakso tujih sodišč ter opravljajo
druge strokovne naloge po odredbi državnega pravobranilca
oziroma pomočnika državnega pravobranilca.".
Drugi odstavek se črta.
19. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega
pravobranilca ima pravico do osnovne plače, ki ustreza plačnemu razredu za funkcijo, na katero je imenovan.
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega
pravobranilca ima pravico do dela plače za delovno uspešnost pod pogoji, določenimi s tem zakonom in zakonom, ki
ureja sistem plač v javnem sektorju.
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega
pravobranilca ima pravico do dela plače za dodatno delovno
uspešnost pod pogoji, določenimi s tem zakonom in zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega
pravobranilca ima pravico do dodatkov kot dela plače v
višini in pod pogoji, ki jih določa ta zakon, zakon, ki ureja
sistem plač v javnem sektorju in kolektivna pogodba za javni
sektor.
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Državnemu pravobranilcu oziroma pomočniku državnega pravobranilca se osnovna plača med trajanjem funkcije ne
sme znižati, razen v primerih, ki jih določa ta zakon in Odlok
o plačah funkcionarjev.".
20. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Plača državnega pravobranilca oziroma pomočnika
državnega pravobranilca se določi tako, da se vrednost
plačnega razreda, v katerega je državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca uvrščen, poveča
za dodatek ali dodatke, do katerih je državni pravobranilec
oziroma pomočnik državnega pravobranilca upravičen po
določbah tega zakona in za del plače za delovno uspešnost
ter dodatno delovno uspešnost.".
21. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Generalni državni pravobranilec in namestnik generalnega državnega pravobranilca sta ob imenovanju uvrščena v
plačni razred, določen z Odlokom o plačah funkcionarjev.
Državni pravobranilec in pomočnik državnega pravobranilca sta ob prvem imenovanju uvrščena v izhodiščni plačni
razred, določen z Odlokom o plačah funkcionarjev. V plačni
razred ju uvrsti generalni državni pravobranilec.
Državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca lahko generalni državni pravobranilec ob
prvem imenovanju iz posebej utemeljenih razlogov uvrsti v
višji plačni razred in sicer za največ dva plačna razreda višji
od plačnega razreda funkcije.
Posebej utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka so
podani, kadar je kandidat pred prvim imenovanjem dalj časa
opravljal pravno delo in si je s svojim delom pridobil visok
strokovni ugled.
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega
pravobranilca je ob ponovnem imenovanju na to funkcijo
uvrščen najmanj v plačni razred, ki ga je pridobil ob zadnjem
napredovanju.".
22. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državnemu pravobranilcu oziroma pomočniku državnega pravobranilca, ki je pri opravljanju funkcije v tekočem
letu dosegel nadpovprečne delovne rezultate, pripada del
plače za delovno uspešnost.
O izplačilu dela plače za delovno uspešnost generalnega državnega pravobranilca, državnega pravobranilca in
pomočnika državnega pravobranilca odloči personalna komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi meril, ki
jih ob smiselni uporabi zakona, ki ureja sistem plač v javnem
sektorju in kolektivne pogodbe za javni sektor, določi komisija
v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.
Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavlja pet članov, ki
jih imenuje generalni državni pravobranilec za štiri leta. Tri
člane komisije imenuje med državnimi pravobranilci s sedeža
državnega pravobranilstva in dva člana med državnimi pravobranilci iz zunanjih oddelkov državnega pravobranilstva.
Predsednika komisije izvolijo člani komisije med seboj. Komisija sprejme poslovnik o delu.".
23. člen
Za 45. členom se dodajo novi 45.a, 45.b in 45.c člen,
ki se glasijo:
"45.a člen
Državnemu pravobranilcu oziroma pomočniku državnega pravobranilca, zaposlenemu ali prerazporejenemu na državno pravobranilstvo na sedežu ali na zunanjem oddelku, ki
je z uresničitvijo programa racionalizacije dosegel prihranke
pri obsegu sredstev za plače, pripada del plače za dodatno
delovno uspešnost.
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O izplačilu dela plače za dodatno delovno uspešnost
generalnega državnega pravobranilca, državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca odloči komisija
iz 45. člena tega zakona ob smiselni uporabi zakona, ki ureja
sistem plač v javnem sektorju in podzakonskega akta, ki ga
za javni sektor sprejme vlada.
45.b člen
Če je mogoče zagotoviti učinkovito izvajanje pristojnosti
državnega pravobranilstva tako, da se poveča obseg dela
oziroma določijo dodatne delovne obremenitve za posamezne državne pravobranilce oziroma pomočnike državnega
pravobranilca v okviru polnega delovnega časa in dovoljenega obsega dela preko polnega delovnega časa, lahko generalni državni pravobranilec, na podlagi dogovora z državnim
pravobranilcem oziroma pomočnikom državnega pravobranilca, sprejme pisno odločitev o povečanem obsegu dela
oziroma nadpovprečni obremenitvi posameznega državnega
pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca
in o plačilu za povečani obseg dela oziroma nadpovprečno
obremenjenost.
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi pogoje, merila in obseg plačila za povečan obseg dela oziroma dodatne
delovne obremenitve za posamezne državne pravobranilce
in pomočnike državnega pravobranilca.
45.c člen
Državnemu pravobranilcu oziroma pomočniku državnega pravobranilca, ki je z letnim razporedom razporejen
na oddelek za evropske zadeve, pripada plačilo za posebne
obremenitve v višini 8%.".
24. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državnemu pravobranilcu oziroma pomočniku državnega pravobranilca pripadajo, ob pogojih in v višini, ki jih urejajo ta zakon in zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju,
ter kolektivna pogodba za javni sektor, naslednji dodatki:
– položajni dodatek,
– dodatek za delovno dobo,
– dodatek za mentorstvo,
– dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat,
– dodatek za dvojezičnost,
– dodatek za posebne obremenitve,
– dodatek za delo v manj ugodnih delovnih pogojih,
– dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času.
O dodatkih iz prejšnjega odstavka odloča za državne
pravobranilce in pomočnike državnega pravobranilca generalni državni pravobranilec, o dodatkih za generalnega državnega pravobranilca pa komisija iz 45. člena tega zakona.".
25. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Položajni dodatek pripada državnemu pravobranilcu, ki
opravlja vodstveno funkcijo, v odstotku od njegove osnovne
plače, in sicer:
– državnemu pravobranilcu, ki vodi zunanji oddelek, v
višini 10%;
– državnemu pravobranilcu, ki vodi notranji oddelek, v
višini 8%;
– državnemu pravobranilcu oziroma pomočniku državnega pravobranilca, ki vodi službo za informatiko, v višini
5%.".
26. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Državnemu pravobranilcu oziroma pomočniku državnega pravobranilca pripadajo dodatki za delo v manj ugodnih delovnih pogojih in dodatki za delo v manj ugodnem
delovnem času.

Št.

17 / 17. 2. 2006 /

Stran

1507

Za manj ugodne delovne pogoje se šteje udeležba na
obravnavah na terenu, delo v prostorih brez dnevne svetlobe,
delo v pogojih zdravju škodljivih vplivov in podobno.
Za delo v manj ugodnem delovnem času se šteje izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, v nedeljo in
na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik
ter delo prek polnega delovnega časa.
Višina dodatkov iz tega člena se določi v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju in kot jo za javne
uslužbence določa kolektivna pogodba za javni sektor.
Dodatki iz tega člena pripadajo le za čas dela v manj
ugodnih delovnih pogojih oziroma za čas dela v manj ugodnem delovnem času.".
27. člen
Prvi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Z nastopom funkcije pridobita državni pravobranilec
in pomočnik državnega pravobranilca pravico do napredovanja.".
V drugem odstavku se izraz "plačilni" nadomesti z izrazom "plačni".
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
"Napredovanje zajema napredovanje v višje plačne razrede znotraj določene plačne lestvice za posamezno funkcijo. Izpolnjevanje pogojev za napredovanje se ugotovi z oceno
dela državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega
pravobranilca (v nadaljnjem besedilu: ocena dela).
Državni pravobranilci lahko napredujejo za šest, pomočniki državnih pravobranilcev pa za devet plačnih razredov.".
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
"Iz ocene dela mora biti razvidno izpolnjevanje meril iz
prejšnjega odstavka.".
28. člen
Za 51. členom se doda nov 51.a člen, ki se glasi:
"51.a člen
Oceno dela izdela generalni državni pravobranilec in z
njo seznani ocenjevanega državnega pravobranilca oziroma
pomočnika državnega pravobranilca.
Če iz ocene dela izhaja, da državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca ne izpolnjuje pogojev
za napredovanje, ne more napredovati v skladu s prejšnjim
členom.
Ocenjevani državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca, ki se z oceno dela ne strinja, se lahko
v osmih dneh pritoži pri komisiji iz 45. člena tega zakona.
Komisija lahko pritožbo zavrne ali pa oceno dela razveljavi in
zahteva od generalnega državnega pravobranilca ponovno
izdelavo ocene.".
29. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Državni pravobranilec in pomočnik državnega pravobranilca lahko napredujeta v višji plačni razred vsaka tri
leta.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Izjemoma lahko državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca, ki v krajšem času izkaže
izpolnjevanje pogojev za napredovanje, napreduje prej kakor
v treh letih, vendar ne prej kakor v dveh letih od imenovanja
oziroma zadnjega napredovanja. Če iz ocene dela izhaja, da državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega
pravobranilca izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje,
lahko napreduje v plačni razred, ki je po vrsti naslednji višji
od plačnega razreda, v katerega bi napredoval po prvem
odstavku tega člena.".
Četrti odstavek se črta.
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30. člen
V prvem odstavku 53. člena se za besedama "državni
pravobranilec" doda besedilo "oziroma pomočnik državnega
pravobranilca".
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
31. člen
Drugi odstavek 54. člena se črta.
32. člen
Za 55. členom se doda nov 55.a člen, ki se glasi:
"55.a člen
Za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje državnih pravobranilcev oziroma pomočnikov državnega pravobranilca, javnih uslužbencev državnega pravobranilstva in
pripravnikov za delo na državnem pravobranilstvu se smiselno uporabljajo določbe glede sodnikov, sodnega osebja
in sodniških pripravnikov o izobraževanju iz zakona, ki ureja
sodišča, zakona, ki ureja sodniško službo in zakona, ki ureja
pravniški državni izpit.".
33. člen
V prvem odstavku 57. člena se črta beseda "razen".
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– dodatek za delo v nedeljo ali delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik v višini 20% urne
postavke osnovne plače in se obračuna le za čas, ko državni
pravobranilec dela v nedeljo ali na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik;
– dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini
10% urne postavke osnovne plače in se obračuna le za čas, ko
državni pravobranilec dela preko polnega delovnega časa.
36. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem začetka uporabe Odloka o plačah funkcionarjev.
Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati
1. januarja 2007 za obveznosti, ki so dospele od 1. januarja
2007 dalje. Obveznosti zagotavljanja in plačevanja sredstev
najemnin za najete prostore državnega pravobranilstva, ki so
dospele pred 1. januarjem 2007, pa gredo v breme državnega pravobranilstva, ki ima te prostore najete.
Št. 700-07/90-5/11
Ljubljana, dne 2. februarja 2006
EPA 651-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Državni pravobranilec, ki je uvrščen v plačilni razred na
podlagi določb Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni
list RS, št. 20/97 in 56/02), se uvrsti v plačni razred v skladu
s tem zakonom in zakonom, ki ureja sistem plač v javnem
sektorju tako, da vrednost plačnega razreda, v katerega je
uvrščen ustreza njegovi osnovni plači, ki zajema doseženi
koeficient plačilnega razreda in dodatek za državnega pravobranilca.
Odločbe o uvrstitvi državnih pravobranilcev v nove
plačne razrede, začnejo veljati z začetkom uporabe tega
zakona.
Izdaja odločbe o uvrstitvi državnega pravobranilca v
plačni razred ne sme poslabšati položaja državnega pravobranilca v zvezi z njegovim napredovanjem.
35. člen
Do uveljavitve kolektivne pogodbe za javni sektor se
začasno uporablja višina dodatkov, do katerih so upravičeni
državni pravobranilci in pomočniki državnega pravobranilca
in sicer:
– dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne
plače za vsako zaključeno leto delovne dobe;
– dodatek za mentorstvo za največ 20 ur mesečno, pri
čemer je dodatek za mentorstvo določen v višini 15% urne
postavke osnovne plače mentorja in se obračunava le za
čas, ko državni pravobranilec dela v pogojih, zaradi katerih
mu ta dodatek pripada;
– dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, pri
čemer je dodatek določen v nominalnem znesku, in sicer
dodatek za specializacijo znaša 10.000 tolarjev bruto, za
magisterij 15.000 tolarjev bruto in za doktorat 25.000 tolarjev
bruto;
– dodatek za manj ugodne delovne pogoje v višini 5%
urne postavke osnovne plače;
– dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni
izmeni v višini 5% urne postavke osnovne plače in se obračunava le za čas, ko državni pravobranilec dela v pogojih,
zaradi katerih mu ta dodatek pripada;
– dodatek za delo v deljenem delovnem času v višini
3% urne postavke osnovne plače, če prekinitev delovnega
časa traja več kot 3 ure in se obračuna le za čas, ko državni
pravobranilec dela v deljenem delovnem času;

624.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
državnem tožilstvu (ZDT-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu
(ZDT-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 6. februarja 2006.
Št. 001-22-11/06
Ljubljana, dne 14. februarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
DRŽAVNEM TOŽILSTVU (ZDT-C)
1. člen
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo) se v 4. členu dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
"Funkcija državnega tožilca se na državnotožilskih mestih opravlja v državnotožilskih nazivih okrožni državni tožilec, višji državni tožilec, vrhovni državni tožilec oziroma na
položajih okrožni državni tožilec svetnik, višji državni tožilec
svetnik in vrhovni državni tožilec svetnik.

Uradni list Republike Slovenije
Funkcija pomočnice okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega državnega tožilca (v nadaljnjem besedilu: pomočnik državnega tožilca) se na mestu
pomočnika državnega tožilca opravlja v nazivu pomočnik
državnega tožilca oziroma na položaju pomočnik državnega
tožilca svetnik.
Z imenovanjem na državnotožilsko mesto pridobi državni tožilec naziv, ki ustreza temu mestu. Z imenovanjem
na mesto pomočnika državnega tožilca pridobi pomočnik
državnega tožilca naziv pomočnik državnega tožilca.".
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
"10. člen
Pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Vrhovno državno tožilstvo) kot posebna organizacijska enota deluje Skupina državnih tožilcev
za pregon organiziranega kriminala (v nadaljnjem besedilu:
skupina).
Skupina je pristojna za kazniva dejanja na področju
organiziranega klasičnega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih kaznivih dejanj, katerih odkrivanje in pregon zahtevata posebno organiziranost in usposobljenost.
Skupina je krajevno pristojna na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
Okrožno državno tožilstvo, ki bi bilo krajevno pristojno
za obravnavanje zadeve, je dolžno sodelovati s skupino pri
opravljanju njenih nalog.".
3. člen
10.a člen se spremeni tako, da se glasi:
"10.a člen
Vodja krajevno pristojnega okrožnega državnega tožilstva in direktor oziroma direktorica uprave kriminalistične
policije pri generalni upravi Policije (v nadaljnjem besedilu:
direktor uprave) sta dolžna nemudoma obvestiti vodjo skupine o zadevah iz prejšnjega člena.
O dodelitvi zadeve skupini odloča generalni državni
tožilec s pisno odredbo, po predhodnem mnenju vodje skupine.
Vodja skupine o dodelitvi zadeve nemudoma obvesti
vodjo krajevno pristojnega okrožnega državnega tožilstva in
direktorja uprave, ki sta mu dolžna takoj posredovati spise
zadeve z vsemi zbranimi dokazi.
Vodja skupine lahko predlaga generalnemu državnemu
tožilcu, da skupini dodeli zadevo pristojnega okrožnega državnega tožilstva, če je ta vsebinsko povezana z zadevo, ki
jo obravnava skupina.
Generalni državni tožilec lahko na predlog vodje skupine odredi, da se zadeva, ki je bila dodeljena skupini, dodeli
krajevno pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu, če
ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena.".
4. člen
10.b člen se spremeni tako, da se glasi:
"10.b člen
Za organiziranost, vodenje in delo skupine ter imenovanje vodje se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o
okrožnem državnem tožilstvu.
Državni tožilci se v skupino dodelijo za štiri leta z možnostjo ponovne dodelitve.
Državni tožilci se prijavijo za dodelitev v skupino na
podlagi poziva, ki ga objavi generalni državni tožilec.
O dodelitvi odloča državnotožilski svet na predlog generalnega državnega tožilca, po predhodnem mnenju vodje
skupine.
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O prenehanju dodelitve v skupino pred iztekom mandata odloča državnotožilski svet na predlog generalnega
državnega tožilca, po predhodnem mnenju vodje skupine.".
5. člen
10.c člen se spremeni tako, da se glasi:
"10.c člen
Dodelitev državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca v skupino ne posega v njegov naziv in položaj.
Za čas dodelitve pripada državnemu tožilcu plača vrhovnega državnega tožilca.".
6. člen
Za 10.c členom se dodata nova 10.č in 10.d člen, ki se
glasita:
"10.č člen
Število mest državnih tožilcev v skupini določi z odredbo, na predlog generalnega državnega tožilca, minister,
pristojen za pravosodje. Odredba se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Organizacijo, obveščanje in delo skupine podrobneje
ureja navodilo o delu skupine, ki ga izda generalni državni
tožilec v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje. Navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z navodilom iz prejšnjega odstavka se določi tudi način
in rok za objavo poziva, način in rok za vložitev prijav, postopek oblikovanja predloga za dodelitev v skupino ter način
sodelovanja okrožnega državnega tožilstva s skupino.
10.d člen
Generalni državni tožilec lahko določi drugo krajevno
pristojno državno tožilstvo za postopanje v posamezni zadevi, če je očitno, da se bo tako lažje izvedel postopek, ali če
so za to drugi tehtni razlogi, zlasti varovanje nepristranskosti,
samostojnega delovanja ali ugleda državnega tožilstva.
O določitvi drugega pristojnega državnega tožilstva odloči z odločbo generalni državni tožilec na lastno pobudo ali
na podlagi obrazloženega predloga pristojnega državnega
tožilca, vodje okrožnega državnega tožilstva ali vodje skupine. Odločba se vroči državnemu tožilstvu, ki je bilo krajevno
pristojno v posamezni zadevi ter državnemu tožilstvu, ki mu
je določena krajevna pristojnost v posamezni zadevi.
Če državno tožilstvo zaradi posebnih okoliščin, ki onemogočajo izvajanje njegovih funkcij, ne more delovati na
sedežu, lahko generalni državni tožilec po predhodno pridobljenem soglasju ministra, pristojnega za pravosodje, z
odločbo določi začasni sedež državnega tožilstva.".
7. člen
V šestem odstavku 12. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: "Državni tožilci imajo dostop do tajnih podatkov v skladu s pogoji iz zakona, ki ureja tajne podatke.".
8. člen
V prvem in drugem odstavku 13. člena se beseda "položaj" nadomesti z besedo "naziv".
9. člen
V drugem odstavku 14. člena se za besedo "pravosodje," dodata besedi "z odredbo".
V tretjem odstavku se besedilo "aktu o določitvi mest"
nadomesti z besedilom "odredbi iz prejšnjega odstavka" ter
doda nov stavek, ki se glasi: "Odredba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije."
10. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Napredovanje zajema napredovanje v plačnih razredih
znotraj določene plačne lestvice za posamezni državnoto-
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žilski naziv, napredovanje na višje državnotožilsko mesto in
napredovanje v višji državnotožilski naziv oziroma položaj.".
V petem odstavku se beseda "plačilnih" nadomesti z
besedo "plačnih".
11. člen
Za 27. členom se doda 27.a člen, ki se glasi:
"27.a člen
Državni tožilci opravljajo funkcijo državnega tožilca v
okviru poslovnega časa, določenega v Državnotožilskem
redu, v okviru dežurstva in v okviru pripravljenosti.
Dežurstvo je posebna oblika dela, ki se izvaja na državnem tožilstvu, da lahko državni tožilec opravlja usmerjanje
predkazenskega postopka, zagotavlja udeležbo pri procesnih
dejanjih in drugih opravilih predkazenskega postopka ter za
druga nujna dejanja, določena v zakonu, ki ureja kazenski
postopek, in v drugih zakonih.
Pripravljenost pomeni dosegljivost izven sedeža državnega tožilstva po telefonu ali z uporabo drugih sredstev
zaradi izvajanja dejanj iz prejšnjega odstavka.
Z dežurstvom in pripravljenostjo se zagotavlja neprekinjeno opravljanje pristojnosti državnega tožilstva 24 ur na
dan ob delavnikih in praznikih ter dela prostih dnevih.
Državni tožilec je dolžan izvajati izobraževanje za funkcijo državnega tožilca, tožilsko osebje in tožilske pripravnike,
pod pogoji, ki so določeni v tem zakonu.".
12. člen
V prvem odstavku 28. člena se za besedo "ustreznega"
dodata besedi "naziva oziroma".
V tretjem odstavku se beseda "plačilni" nadomesti z
besedo "plačni" ter doda nov stavek, ki se glasi: "Uvrstitev
v plačni razred se ne objavlja v Uradnem listu Republike
Slovenije."
13. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
"30. člen
Državni tožilec oziroma pomočnik državnega tožilca
ima poleg plače pravico do prejemkov, dodatkov, plačil, nadomestil in povračil v enakih primerih in v enaki višini, kot
sodnik ustreznega naziva oziroma položaja, če ta zakon ne
določa drugače.
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za odločanje o pravicah iz prejšnjega odstavka smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja sodniško službo.
Za povečan obseg dela državnega tožilca ali pomočnika
državnega tožilca oziroma dodatnih delovnih obremenitev državnega tožilca ali pomočnika državnega tožilca se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodniško službo, glede
povečanega obsega dela sodnika oziroma dodatnih delovnih
obremenitev sodnika.
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi pogoje, merila in obseg plačila za povečan obseg dela oziroma dodatne
delovne obremenitve za posamezne državne tožilce ali pomočnike državnih tožilcev.".
14. člen
Za 30. členom se dodajo novi 30.a, 30.b in 30.c člen,
ki se glasijo:
"30.a člen
Položajni dodatek pripada državnim tožilcem, ki opravljajo vodstveno funkcijo na sedežu državnega tožilstva ali v
njegovem zunanjem oddelku, v odstotku od njihove osnovne
plače, in sicer:
– vodjem oddelkov in organizacijskih enot na Vrhovnem
državnem tožilstvu 10%,
– vodjem zunanjih oddelkov državnih tožilstev 6%,

Uradni list Republike Slovenije
– vodjem oddelkov z najmanj petimi razporejenimi državni tožilci 8%,
– vodjem oddelkov z najmanj tremi razporejenimi državnimi tožilci 5%.
30.b člen
Državnemu tožilcu, ki opravlja dežurno službo, pripadajo dodatki, kot so določeni za preiskovalnega sodnika in
sodnika, ki opravlja dežurno preiskovalno službo.
30.c člen
O izplačilih za delovno in dodatno delovno uspešnost
ter izplačilih po posebnih programih (racionalizacija, reševanje zaostankov) za vodje državnih tožilstev in generalnega
državnega tožilca odloča državnotožilski svet.
O drugih dodatkih in izplačilih za vodje okrožnih državnih tožilstev odloča generalni državni tožilec.
O dodatkih in izplačilih za okrožne državne tožilce in
pomočnike odloča vodja državnega tožilstva, za državne
tožilce na Vrhovnem državnem tožilstvu pa generalni državni
tožilec.".
15. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
"32. člen
Za strokovno izpopolnjevanje ter usposabljanje državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev, tožilskega osebja ter pripravnikov za delo na državnih tožilstvih se smiselno uporabljajo določbe glede sodnikov, sodnega osebja in
sodniških pripravnikov o izobraževanju iz zakona, ki ureja
sodišča, zakona, ki ureja sodniško službo ter zakona, ki ureja
pravniški državni izpit.
Izobraževanje na podlagi nadzorstvenih pregledov pripravlja in izvaja notranja organizacijska enota Vrhovnega
državnega tožilstva iz 58.b člena tega zakona. Oblike in načini izobraževanja s strani strokovnega centra se podrobneje
predpišejo z državnotožilskim redom.
Za štipendiranje državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
sodniško službo.
Državnotožilski svet odloči, katerim najboljšim kandidatom iz prejšnjega odstavka se, glede na letna razpoložljiva
sredstva za štipendije državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev, dodelijo štipendije.".
37.a člen se črta.

16. člen

17. člen
V prvem odstavku 49. člena se za besedo "zaradi" doda
besedilo "utemeljenega suma storitve".
18. člen
Za 58. členom se dodata nova 58.a člen in 58.b člen,
ki se glasita:
"58.a člen
Pri Vrhovnem državnem tožilstvu deluje Pravnoinformacijski center kot notranja organizacijska enota Vrhovnega
državnega tožilstva.
Pravnoinformacijski center je pristojen za razvoj, enotnost ter delovanje informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev in njeno usklajevanje z drugimi informacijskimi
sistemi na kazenskem področju.
Pravnoinformacijski center vodi državni tožilec, katerega z letnim razporedom imenuje generalni državni tožilec.
Naloge iz pristojnosti centra opravljajo razporejeni in
dodeljeni državni tožilci, uradniki, strokovno-tehnični javni
uslužbenci in zunanji strokovnjaki računalniške stroke.
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Sredstva za delovanje centra se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
58.b člen
Pri Vrhovnem državnem tožilstvu deluje Strokovni center kot notranja organizacijska enota Vrhovnega državnega
tožilstva.
Strokovni center državnim tožilstvom in državnim tožilcem:
– zagotavlja potrebno strokovno pomoč s področja
davčne, finančne, računovodske in drugih strok, ki so potrebne za strokovno in učinkovito delovanje,
– pripravlja in izvaja izobraževanje državnih tožilcev in
pomočnikov državnih tožilcev, tožilskega osebja ter pripravnikov za delo na državnih tožilstvih,
– zagotavlja strokovne podlage za mednarodno državnotožilsko sodelovanje.
Strokovni center vodi vrhovni državni tožilec, katerega z
letnim razporedom imenuje generalni državni tožilec.
Naloge iz pristojnosti centra opravljajo razporejeni in
dodeljeni državni tožilci, uradniki, zaposleni ali zunanji strokovnjaki.
Sredstva za delovanje centra se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.".
19. člen
Prvi in drugi odstavek 59. člena se črtata.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo prvi,
drugi in tretji odstavek.
20. člen
V 60. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za urejanje
dežurstva in odločanje o pravicah do dodatkov za dežurno
službo, za manj ugodne delovne pogoje, nevarnost, posebne
obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodniško službo.".
21. člen
V 66.a členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"Kadar je treba v zadevi državnotožilske uprave odločiti
o pravici, obveznosti ali pravni koristi osebe, se v postopku odločanja smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
splošni upravni postopek, če ni s tem zakonom drugače
določeno.".
22. člen
V drugem odstavku 66.c člena se za besedilom "tehničnih in prostorskih pogojev," dodata besedilo "vključno z
zagotavljanjem sredstev za najemnine za najete prostore
državnih tožilstev" in vejica.
23. člen
Četrti in peti odstavek 66. člena se črtata.
24. člen
Za 69. členom se doda nov 69.a člen, ki se glasi:
"69.a člen
Generalni državni tožilec lahko dovoli vpogled, prepis,
kopiranje ali izpis iz vpisnikov, imenikov, evidenc in spisov
državnega tožilstva posamezniku, ki izkaže, da podatke iz
njih potrebuje za znanstvenoraziskovalno delo. Dovoljenje se
lahko nanaša le na vpisnike, imenike, evidence in spise, ki so
arhivirani. Posameznik lahko podatke iz vpisnikov, imenikov,
evidenc in spisov državnega tožilstva vpogleda ali prepiše
brezplačno, kopira ali izpiše pa na svoje stroške. Vpogled,
prepis, kopiranje ali izpis se opravi pod nadzorom državnega
tožilca, pomočnika državnega tožilca ali javnega uslužbenca
državnega tožilstva, ki je za to pisno pooblaščen.
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Pravico do vpogleda v osebne ali druge podatke iz
vpisnikov, imenikov, evidenc in spisov državnega tožilstva
ima tudi vsaka pravna ali fizična oseba, ki za to izkaže pravni
interes, če to ne škoduje interesom postopka, tajnosti postopka ali zasebnosti oseb. Vpogled dovoli vodja pristojnega
državnega tožilstva.
Odredba iz drugega, četrtega in petega odstavka 10.a
člena tega zakona je dostopna fizičnim in pravnim osebam
po pravnomočnosti obtožnega akta ali najpozneje dve leti
pred zastaranjem kazenskega pregona. Fizične ali pravne
osebe jo lahko brezplačno vpogledajo ali prepišejo, kopirajo
pa na lastne stroške. Uporabljajo jo lahko le v postopkih pred
sodišči ali drugimi državnimi organi ali za namene iz prvega
odstavka tega člena.".
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Državni tožilec, ki je uvrščen v plačilni razred na podlagi
določb Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo), se uvrsti v plačni razred v
skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, tako da vrednost plačnega razreda, v katerega
je uvrščen, ustreza njegovi osnovni plači, ki zajema doseženi
koeficient plačilnega razreda in tožilski dodatek zaradi nezdružljivosti funkcije državnega tožilca, pri generalnem državnem tožilcu, namestniku generalnega državnega tožilca,
vodjih in namestnikih vodij državnih tožilstev pa zajema še
dodatek za vodstveno funkcijo.
Pomočnik državnega tožilca, ki je uvrščen v plačilni razred na podlagi določb Zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo), se uvrsti v
plačni razred v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja
sistem plač v javnem sektorju, tako da vrednost plačnega
razreda, v katerega je uvrščen, ustreza njegovi osnovni plači,
ki zajema doseženi koeficient plačilnega razreda.
Odločbe o uvrstitvi državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev v nove plačne razrede, ki jih izda Državnotožilski svet, začnejo veljati z začetkom uporabe tega zakona.
Izdaja odločbe o uvrstitvi državnega tožilca in pomočnika državnega tožilca v plačni razred ne sme poslabšati
položaja državnega tožilca ali pomočnika državnega tožilca
v zvezi z njegovim napredovanjem.
26. člen
Do uveljavitve kolektivne pogodbe za javni sektor se
začasno uporablja višina dodatkov, do katerih so upravičeni
državni tožilci in pomočniki državnih tožilcev, in sicer:
– dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne
plače za vsako zaključeno leto delovne dobe;
– dodatek za mentorstvo za največ 20 ur mesečno, pri
čemer je dodatek za mentorstvo določen v višini 15% urne
postavke osnovne plače mentorja in se obračunava le za
čas, ko državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca dela v
pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada;
– dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, pri čemer je dodatek določen v nominalnem znesku, in sicer dodatek za specializacijo znaša 10.000,00 SIT bruto, za magisterij
15.000,00 SIT bruto in za doktorat 25.000,00 SIT bruto;
– dodatek za manj ugodne delovne pogoje v višini 5%
urne postavke osnovne plače;
– dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni
izmeni v višini 5% urne postavke osnovne plače in se obračunava le za čas, ko državni tožilec dela v pogojih, zaradi
katerih mu dodatek pripada;
– dodatek za delo v deljenem delovnem času v višini
3% urne postavke osnovne plače, če prekinitev delovnega
časa traja več kot 3 ure, in se obračuna le za čas, ko državni
tožilec ali pomočnik državnega tožilca dela v deljenem delovnem času;
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– dodatek za delo ponoči v višini 10% urne postavke
osnovne plače, za delo v nedeljo ali delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik, pa v višini 20%
urne postavke osnovne plače, in se obračuna le za čas, ko
državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca dela ponoči,
v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost
dan ali praznik;
– dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini 10% urne postavke osnovne plače in se obračuna le za
čas, ko državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca dela
preko polnega delovnega časa;
– za ure pripravljenosti v primeru opravljanja stalne
pripravljenosti zaradi zagotavljanja možnosti prihoda na delovno mesto v višini 10% urne postavke osnovne plače, pri
čemer se čas stalne pripravljenosti ne šteje v delovni čas;
za ure dejanskega opravljanja dela v tem času državnemu
tožilcu ali pomočniku državnega tožilca pripada 100% urna
postavka osnovne plače;
– za ure dežurstva, ki niso bile razporejene v polni
delovni čas, pripada državnemu tožilcu ali pomočniku državnega tožilca 100% urna postavka osnovne plače.
27. člen
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi Državnotožilski red (Uradni list RS, št. 109/04) in Pravilnik o določitvi
števila mest državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na okrožnih državnih tožilstvih in v
Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve ter o določitvi
števila mest pomočnikov državnega tožilca (Uradni list RS,
št. 81/03) z določbami tega zakona v enem mesecu po njegovi uveljavitvi.
Generalni državni tožilec v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, uskladi navodilo o delu skupine iz 6. člena tega zakona z določbami tega zakona v enem mesecu po
njegovi uveljavitvi.
28. člen
Skupina, ustanovljena na podlagi dosedanjih določb
10. člena zakona, nadaljuje z delom kot skupina po tem zakonu. Vodja skupine, imenovan po dosedanjih določbah 10.b
člena zakona, nadaljuje delo kot vodja skupine po določbah
tega zakona do izteka mandata.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati dodelitev državnim tožilcem, ki so bili dodeljeni v skupino po
določbah Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
14/03 – uradno prečiščeno besedilo).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
državni tožilci nadaljujejo z delom v skupini z dosedanjimi
pooblastili, do dodelitve novih državnih tožilcev v skupino po
določbah tega zakona.
29. člen
Vodji Pravnoinformacijskega centra in Strokovnega centra pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije po
prvem in drugem odstavku 59. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) opravljata svoje naloge do imenovanja novih vodij
centrov po določbah tega zakona.
30. člen
Generalni državni tožilec objavi poziv za dodelitev državnih tožilcev v skupino po določbah tega zakona najpozneje v petnajstih dneh po začetku veljavnosti navodila iz drugega odstavka 27. člena tega zakona in uskladitvi pravilnika iz
prvega odstavka 27. člena tega zakona.
Državnotožilski svet dodeli državne tožilce v skupino
po določbah tega zakona najpozneje v dveh mesecih po
začetku veljavnosti navodila iz drugega odstavka 27. člena
tega zakona in začetku veljavnosti odredbe iz 9. člena v zvezi
s prvim odstavkom 27. člena tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
31. člen
Določba 22. člena tega zakona se začne uporabljati
1. januarja 2007 za obveznosti, ki so dospele od 1. januarja
2007 dalje, obveznosti zagotavljanja in plačevanja sredstev
najemnin za najete prostore državnih tožilstev, ki so dospele
pred 1. januarjem 2007, pa gredo v breme državnih tožilstev,
ki imajo najete prostore.
32. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem začetka uporabe Odloka o plačah funkcionarjev, razen določb 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 15., 16., 17., 18., 19., 21.,
22., 23., 24., 27., 28., 29., 30. in 31. člena tega zakona, ki
se začnejo uporabljati petnajsti dan po začetku veljavnosti
zakona.
Št. 700-06/90-4/28
Ljubljana, dne 6. februarja 2006
EPA 651-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

625.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodniški službi (ZSS-F)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-F), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 6. februarja 2006.
Št. 001-22-12/06
Ljubljana, dne 14. februarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI
(ZSS-F)
1. člen
V Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo) se za 1. členom doda nov
1.a člen, ki se glasi:
"1.a člen
Sodniška služba se na sodniškem mestu opravlja v
sodniških nazivih okrajni sodnik, okrožni sodnik, višji sodnik,
vrhovni sodnik oziroma na položajih okrajni sodnik svetnik,
okrožni sodnik svetnik, višji sodnik svetnik in vrhovni sodnik
svetnik.".

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
"4.a člen
Glede sodnikovih pravic in dolžnosti v zvezi s sodniško
službo, ki niso urejene s tem zakonom, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja.".
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se v 4. točki besedilo "ali v
Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo
pravne fakultete" nadomesti z besedilom "ali je končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z Zakonom
o priznavanju in vrednotenju izobraževanja".
4. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda "petnajstih"
nadomesti z besedo "sedmih".
5. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda "petnajstih"
nadomesti z besedo "sedmih".
V tretjem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se
glasi: "O ustreznosti vsakega kandidata oblikuje personalni
svet obrazloženo mnenje v 30 dneh.".
V četrtem odstavku se beseda "Po" nadomesti z besedilom "V 15 dneh po".
6. člen
V drugem odstavku 18. člena se za besedilom "zahteva od personalnega sveta, da" doda besedilo "v roku, ki ga
določi sodni svet,".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
"Sodni svet opravi izbiro v 30 dneh od prejema gradiva
iz četrtega odstavka 16. člena tega zakona oziroma od prejema mnenja iz prejšnjega odstavka.".
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in
peti odstavek.
7. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
"19.a člen
Z imenovanjem na sodniško mesto sodnik pridobi naziv,
ki ustreza temu sodniškemu mestu.".
8. člen
V drugem odstavku 20. člena se beseda "plačilni" nadomesti z besedo "plačni", besedilo "razpisanemu sodniškemu
mestu" pa nadomesti z besedama "pridobljenemu nazivu".
9. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
"21.a člen
Sodni svet vroči predlog za izvolitev iz 19. člena tega
zakona oziroma odločbo o imenovanju iz 21. člena tega zakona vsem kandidatom, ki so se prijavili na prosto sodniško
mesto, če njihove prijave niso bile zavržene oziroma zavrnjene po četrtem odstavku 15. člena oziroma prvem odstavku
18. člena tega zakona.".

si:

10. člen
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se gla-

"Napredovanje zajema napredovanje v plačnih razredih
znotraj razpona plačnih razredov za posamezni sodniški naziv ter napredovanje v višji sodniški naziv, napredovanje na
višje sodniško mesto in napredovanje na položaj svetnika.".
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V tretjem odstavku se beseda "plačilnih" nadomesti
z besedo "plačnih".
V četrtem odstavku se beseda "plačilni" nadomesti
z besedo "plačni".
11. člen
V prvem odstavku 25. člena se za besedilom "na sodniško mesto" doda vejica in besedilo "v sodniški naziv", beseda
"plačilni" pa se nadomesti z besedo "plačni".
12. člen
V 26. členu se beseda "Sodnik" nadomesti z besedilom
"Okrajni, okrožni in višji sodnik", beseda "plačilni" pa se nadomesti z besedo "plačni".
13. člen
V drugem odstavku 27. člena se beseda "plačilni" nadomesti z besedo "plačni".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Položaj svetnika pridobi višji sodnik pri tretjem napredovanju v višji plačni razred na istem sodniškem mestu, če
ta zakon ne določa drugače. Položaj svetnika pridobi vrhovni
sodnik po devetih letih opravljanja sodniške službe vrhovnega sodnika, če je z oceno sodniške službe ugotovljeno, da
izpolnjuje pogoje za napredovanje, če ta zakon ne določa
drugače.".
14. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo "vsakih šest
let" nadomesti z besedilom "vsaka tri leta".
V drugem odstavku se beseda "štirih" nadomesti z besedo "treh", besedilo "vsaki dve leti" pa z besedama "vsako
leto".
15. člen
V 32. členu se pika na koncu besedila nadomesti z
vejico in doda nova 5. točka, ki se glasi:
"5. izpolnjuje pogoje za izjemno napredovanje v višji
sodniški naziv.".
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Ocena iz 4. točke prejšnjega odstavka se izda, če
personalni svet ugotovi, da sodnik izpolnjuje vse kriterije
iz prvega odstavka 29. člena tega zakona, izkazuje pa
nadpovprečno strokovno znanje, nadpovprečne delovne
sposobnosti in nadpovprečne sposobnosti razreševanja pravnih vprašanj (1. do 3. točka prvega odstavka
29. člena).
Ocena iz 5. točke prvega odstavka tega člena se izda,
če personalni svet ugotovi, da sodnik svetnik nadpovprečno izpolnjuje vse kriterije iz prvega odstavka 29. člena
tega zakona ter izkazuje izjemno strokovno znanje, izjemne delovne sposobnosti in izjemne sposobnosti razreševanja pravnih vprašanj (1. do 3. točka prvega odstavka
29. člena).".
16. člen
V prvem odstavku 34. člena se beseda "plačilni" nadomesti z besedo "plačni".
V drugem odstavku se beseda "plačilni" nadomesti z
besedo "plačni".
V tretjem odstavku se v prvi alinei beseda "plačilni" nadomesti z besedo "plačni", beseda "plačilnega" pa z besedo
"plačnega". V drugi alinei se beseda "plačilni" nadomesti z
besedo "plačni". V tretji alinei se črta besedilo "ali Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije", beseda "plačilni" pa se nadomesti z besedo "plačni".
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
"Vrhovni sodnik lahko napreduje na položaj svetnika po
šestih letih opravljanja sodniške službe vrhovnega sodnika,
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če je z oceno sodniške službe ugotovljeno, da izpolnjuje
pogoje za hitrejše napredovanje.".
17. člen
Za 34. členom se dodata nova 34.a in 34.b člen, ki se
glasita:
"34.a člen
Sodnik svetnik lahko iz posebno utemeljenih razlogov
napreduje v neposredno višji sodniški naziv (okrožni, višji,
vrhovni sodnik). O napredovanju odloči sodni svet na predlog personalnega sveta, ki je pristojen za oceno sodniške
službe.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloči o izjemnem napredovanju v naziv vrhovni sodnik državni zbor na
predlog sodnega sveta.
Posebno utemeljeni razlogi iz prvega odstavka tega
člena so dani, če so potekla najmanj tri leta od zadnjega
imenovanja sodnika na položaj svetnika in če iz ocene sodniške službe izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za izjemno
napredovanje v višji sodniški naziv.
34.b člen
Sodnik, ki napreduje v višji sodniški naziv ali na višje
sodniško mesto, se uvrsti v plačni razred v skladu s 45. členom tega zakona oziroma v plačni razred, ki je za en plačni
razred višji od plačnega razreda, v katerega je bil uvrščen
pred napredovanjem.
Pri napredovanju v višji sodniški naziv na istem sodniškem mestu lahko sodnik doseže plačni razred, ki je za
največ deset plačnih razredov višji od izhodiščnega plačnega
razreda sodniškega mesta.
Sodnik, ki napreduje na položaj svetnika, se uvrsti v
plačni razred svetnika ustreznega sodniškega naziva.".
18. člen
V 43.a členu se črta drugi odstavek.
19. člen
Za 43.a členom se doda nov 43.b člen, ki se glasi:
"43.b člen
Sodniki opravljajo sodniško službo v okviru poslovnega
časa sodišča, določenega v Sodnem redu, v okviru dežurstva
in v okviru pripravljenosti.
Sodnik ima pravico do dnevnega počitka v trajanju nepretrgoma najmanj 12 ur in do tedenskega počitka v trajanju
nepretrgoma 24 ur.
Zaradi zagotavljanja dežurstva se lahko s sodnikovim
soglasjem določi 24-urno ali tedensko dežurstvo.".
20. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
"44. člen
Sodnik ima pravico do osnovne plače, ki ustreza plačnemu razredu za sodniški naziv, v katerega je imenovan, ali
položaju, na katerega je imenovan.
Sodnik ima pravico do dodatkov kot dela plače pod
pogoji in v višini, ki jih določajo ta zakon, zakon, ki ureja
sistem plač v javnem sektorju, in kolektivna pogodba za
javni sektor.
Sodnik ima pravico do dela plače za delovno uspešnost
in pravico do dela plače za dodatno delovno uspešnost pod
pogoji, določenimi s tem zakonom in zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
Sodniku se osnovna plača v času trajanja sodniške
službe ne sme znižati, razen v primerih, ki jih določata ta
zakon in odlok, ki ureja plače funkcionarjev.".

Uradni list Republike Slovenije
21. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
"45. člen
Sodnik se ob izvolitvi oziroma imenovanju uvrsti v plačni
razred v skladu z odlokom, ki ureja plače funkcionarjev.
V plačni razred okrožnega kazenskega sodnika, v
skladu z odlokom, ki ureja plače funkcionarjev, se ob izvolitvi oziroma imenovanju ali ob razporeditvi na kazensko
področje uvrsti okrožni sodnik za čas, ko v skladu z letnim
razporedom opravlja delo v celoti ali pretežno na kazenskem področju.
Sodnik se ob izvolitvi oziroma imenovanju iz posebej
utemeljenih razlogov lahko uvrsti v plačni razred, ki je za dva
plačna razreda višji od razreda iz prejšnjih odstavkov.
Posebej utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka so
podani, če je sodnik pred izvolitvijo oziroma imenovanjem
dalj časa opravljal pravno delo in si z njim pridobil velik strokovni ugled.".
22. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
"46. člen
Okrajni in okrožni sodniki lahko napredujejo za največ
devet plačnih razredov.
Višji sodniki lahko napredujejo za največ šest plačnih
razredov.
Vrhovni sodniki ne napredujejo v plačnih razredih.
Okrajni sodnik svetnik, okrožni sodnik svetnik, višji sodnik svetnik in vrhovni sodnik svetnik se s pridobitvijo položaja svetnika uvrstijo za en plačni razred višje od najvišjega
plačnega razreda posameznega sodniškega naziva.".
23. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
"47. člen
Sodnika uvrsti v plačni razred sodni svet. Če je to povezano z imenovanjem na višje sodniško mesto ali v višji
naziv oziroma na položaj svetnika, je uvrstitev v plačni razred
sestavni del odločbe o imenovanju. Uvrstitev v plačni razred
se ne objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.".
24. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
"48. člen
Sodniška plača se določi tako, da se vrednost plačnega
razreda, v katerega je sodnik uvrščen, poveča za dodatek ali
dodatke, do katerih je upravičen po določbah 49., 49.a, 49.b,
49.c in 49.č člena tega zakona, ter za del plače za delovno
uspešnost oziroma dodatno delovno uspešnost po določbah
50. in 50.a člena tega zakona.".
25. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
"49. člen
Ob pogojih in v višini, ki jih določata ta zakon in zakon,
ki ureja sistem plač v javnem sektorju, ter kolektivna pogodba
za javni sektor, pripadajo sodniku naslednji dodatki:
– položajni dodatek;
– dodatek za delovno dobo;
– dodatek za mentorstvo;
– dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat;
– dodatek za dvojezičnost;
– dodatki za delo v manj ugodnih delovnih pogojih;
– dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času.
O dodatkih predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije odloča predsednik Sodnega sveta, o dodatkih

Uradni list Republike Slovenije
predsednikov sodišč odloča predsednik neposredno višjega
sodišča, o dodatkih podpredsednikov sodišč in drugih sodnikov pa odloča predsednik sodišča.".
26. člen
Za 49. členom se dodajo novi 49.a, 49.b, 49.c, 49.č in
49.d člen, ki se glasijo:
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49.d člen
Sodnik, ki opravlja dežurstvo na dela proste dneve,
ima pravico do tedenskega počitka na kakšen drug dan v
tednu.".
27. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:

"49.a člen
Sodniku, ki vodi sodni oddelek, pripada položajni dodatek v odstotku od njegove osnovne plače, in sicer:
– 10%, če vodi oddelek z najmanj dvajsetimi razporejenimi sodniki;
– 8%, če vodi oddelek z najmanj desetimi razporejenimi
sodniki;
– 6%, če vodi oddelek z najmanj petimi razporejenimi
sodniki;
– 5%, če vodi oddelek z najmanj tremi razporejenimi
sodniki.
Sodniku, ki vodi zunanji oddelek delovnega sodišča ali
zunanji oddelek upravnega sodišča, pripada položajni dodatek v višini 10% njegove osnovne plače.
Sodniku, ki vodi službo za informatiko, pripada položajni
dodatek v višini 5% njegove osnovne plače.

"50. člen
Sodniku, ki je pri opravljanju sodniške službe v tekočem
letu dosegel nadpovprečne delovne rezultate na sodnem
oddelku ali sodišču oziroma je bil nadpovprečno delovno
obremenjen, pripada del plače za delovno uspešnost.
O izplačilu dela plače za delovno uspešnost odloči predsednik sodišča po merilih, ki jih ob smiselni uporabi zakona,
ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in kolektivne pogodbe
za javni sektor, določi sodni svet.
O izplačilu dela plače za delovno uspešnost predsednika sodišča odloči predsednik neposredno višjega sodišča, o
izplačilu tega dela plače predsednika Vrhovnega sodišča pa
personalni svet Vrhovnega sodišča na podlagi meril, ki jih,
ob smiselni uporabi zakona, ki ureja sistem plač v javnem
sektorju, in kolektivne pogodbe za javni sektor, določi sodni
svet v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje."

49.b člen
Preiskovalnemu sodniku in sodniku, ki opravlja dežurno preiskovalno službo, pripadajo dodatki za manj ugodne
delovne pogoje v višini, določeni s kolektivno pogodbo za
javni sektor.
Za manj ugodne delovne pogoje se šteje delo preiskovalnega sodnika na ogledih krajev kaznivih dejanj, delo na
terenu, delo v prostorih brez dnevne svetlobe, delo v okoliščinah, škodljivih za zdravje, in podobno.
Dodatki pripadajo sodniku le za čas dela v manj ugodnih
delovnih pogojih.

28. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:

49.c člen
Za delo v manj ugodnem delovnem času pripadajo
sodniku dodatki za izmensko delo, za delo v deljenem delovnem času, za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z
zakonom določen kot dela prost ali kot praznik, za delo
preko polnega delovnega časa, za čas dežurstva in za čas
pripravljenosti. Višino dodatkov določa kolektivna pogodba
za javni sektor.
Dodatki pripadajo sodniku le za čas dela v manj ugodnem delovnem času.
49.č člen
Za čas dežurstva oziroma pripravljenosti pripadajo sodniku dodatki v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v
javnem sektorju, in v višini, kakršno za javne uslužbence
določa kolektivna pogodba za javni sektor.
Plačilo za dežurstvo oziroma pripravljenost se obračuna
in izplača le za čas dežurstva oziroma pripravljenosti zunaj
polnega delovnega časa.
Dežurstvo je posebna oblika dela, ki se izvaja na sodišču, da sodnik lahko opravlja nujna preiskovalna dejanja in
druga nujna dejanja, določena v zakonu, ki ureja kazenski
postopek, in v drugih zakonih.
Pripravljenost pomeni dosegljivost zunaj sedeža sodišča
po telefonu ali z uporabo drugih sredstev zaradi prevzema
dejanj iz prejšnjega odstavka, zaradi odločanja o pritožbah in
odločanja o dovolitvi posegov v človekove pravice.
Z dežurstvom in pripravljenostjo se zagotavlja neprekinjeno opravljanje nalog 24 ur na dan ob delavnikih in praznikih ter dela prostih dnevih.
Ure dežurstva, pripravljenosti in opravljanje sodniškega
dela v poslovnem času se medsebojno izključujejo.
Ure dežurstva in ure pripravljenosti se ne vštevajo v
polni delovni čas.

"50.a člen
Sodniku, zaposlenemu ali dodeljenemu na sodišče, ki
je z uresničitvijo programa racionalizacije doseglo prihranke
pri obsegu sredstev za plače, pripada del plače za dodatno
delovno uspešnost.
O izplačilu dela sodnikove plače za dodatno delovno
uspešnost zaradi racionalizacije odloči predsednik sodišča
ob smiselni uporabi zakona, ki ureja sistem plač v javnem
sektorju, in podzakonskega akta, ki ga za javni sektor sprejme vlada.
O izplačilu dela plače za dodatno delovno uspešnost
predsednika sodišča odloči predsednik neposredno višjega
sodišča, o izplačilu tega dela plače predsednika Vrhovnega
sodišča pa personalni svet Vrhovnega sodišča na podlagi
meril iz prejšnjega odstavka.".
29. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
"51. člen
Če je mogoče zagotoviti učinkovito izvajanje pristojnosti sodišča tako, da se poveča obseg dela oziroma določi dodatne delovne obremenitve za posamezne sodnike v
okviru polnega delovnega časa in dovoljenega obsega dela
preko polnega delovnega časa, lahko predsednik sodišča,
na podlagi dogovora s sodnikom, sprejme pisno odločitev o
povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi
posameznega sodnika ter o plačilu za povečan obseg dela
oziroma nadpovprečno obremenjenost.
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi pogoje, merila in obseg plačila za povečan obseg dela oziroma dodatne
delovne obremenitve za posamezne sodnike.".
30. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
"53. člen
Sodnik ima za čas letnega dopusta in izrednega plačanega dopusta pravico do nadomestila plače v višini 100%
plače za pretekli mesec. Delodajalec sodniku za zadržanost
z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
izplačuje nadomestilo plače v višini 80% plače sodnika v
preteklem mesecu, in sicer do 30 delovnih dni za posamezno
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odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu.".
31. člen
V prvem odstavku 66. člena se besedi "skupni predlog"
nadomestita z besedilom "predlog predsednika Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije in s soglasjem".
V drugem odstavku se v 2. točki za besedilom "zmanjša
obseg dela sodišča" doda besedilo "ali se zaradi zmanjšanega obsega dela zmanjša število sodniških mest pri sodišču".
V tretjem odstavku se beseda "plačilni" dvakrat nadomesti z besedo "plačni".
32. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
"67. člen
Sodnik je lahko, tudi brez privolitve, dodeljen, da opravlja sodniško službo na drugem sodišču istega ali nižjega
položaja, za polni delovni čas ali za del polnega delovnega
časa:
– če je to potrebno, da se omogoči redno izvajanje
sodne oblasti pri sodišču,
– če je to potrebno, da se odpravijo zaostanki pri delu
sodišča,
– če na sodišču, na katero je imenovan, zaradi začasno
zmanjšanega pripada zadev ne more dosegati pričakovanega obsega dela.
Soglasje sodnika za dodelitev po prejšnjem odstavku je
potrebno, če gre za dodelitev na sodniško mesto na sodišču,
ki je od kraja sodišča, na katerem je imenovan, oddaljeno
več kakor 70 kilometrov oziroma več kakor eno uro vožnje
z javnim prevoznim sredstvom, če je sodnica noseča ali doji
otroka in če sodnik ali sodnica neguje otroka, starega do
treh let.
Dodelitev po tem členu lahko, glede na potrebe, traja
največ dve leti, s soglasjem sodnika pa se lahko podaljša.".
33. člen
V 68. členu se črtata prvi in drugi odstavek.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta prvi in drugi
odstavek.
34. člen
V petem odstavku 71. člena se beseda "plačilni" nadomesti z besedo "plačni".
35. člen
V četrtem odstavku 71.c člena se beseda "plačilni" nadomesti z besedo "plačni".
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
36. člen
Sodnik, ki je uvrščen v plačilni razred na podlagi določb
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo), se uvrsti v plačni razred v skladu s tem
zakonom in zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju
tako, da vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščen,
ustreza njegovi osnovni plači, ki zajema doseženi koeficient
plačilnega razreda in sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti
sodniške funkcije, pri predsednikih in podpredsednikih sodišč
pa zajema še dodatek za vodstveno funkcijo.
Odločbe o uvrstitvi sodnikov v nove plačne razrede, ki
jih izda Sodni svet, začnejo veljati z začetkom uporabe tega
zakona.
Izdaja odločbe o uvrstitvi sodnika v plačni razred ne
sme poslabšati položaja sodnika v zvezi z njegovim napredovanjem.

Uradni list Republike Slovenije
37. člen
Če sodnik lahko napreduje v plačnih razredih, se ocena
sodniške službe izdela ob prvem možnem napredovanju v
plačnih razredih po uveljavitvi tega zakona. Če sodnik ne
more napredovati v plačnih razredih, pa je od zadnje ocene
preteklo več kot tri leta, se ocena sodniške službe izdela
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za sodnika
v prvih treh letih opravljanja sodniške službe izdela ocena
sodniške službe najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona, če je od zadnje ocene sodniške službe preteklo več
kot eno leto.
38. člen
Do uveljavitve kolektivne pogodbe za javni sektor se
začasno uporablja višina dodatkov, do katerih so upravičeni
sodniki, in sicer:
– dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne
plače za vsako zaključeno leto delovne dobe;
– dodatek za mentorstvo za največ 20 ur mesečno, pri
čemer je dodatek za mentorstvo določen v višini 15% urne
postavke osnovne plače mentorja in se obračunava le za
čas, ko sodnik dela v pogojih, zaradi katerih mu dodatek
pripada;
– dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, pri
čemer je dodatek določen v nominalnem znesku, in sicer
dodatek za specializacijo znaša 10.000 tolarjev bruto, za
magisterij 15.000 tolarjev bruto in za doktorat 25.000 tolarjev
bruto;
– dodatek za manj ugodne delovne pogoje v višini 5%
urne postavke osnovne plače;
– dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni
izmeni v višini 5% urne postavke osnovne plače, ki se obračunava le za čas, ko sodnik dela v pogojih, zaradi katerih
mu dodatek pripada;
– dodatek za delo v deljenem delovnem času v višini
3% urne postavke osnovne plače, če prekinitev delovnega
časa traja več kot 3 ure, ki se obračuna le za čas, ko sodnik
dela v deljenem delovnem času;
– dodatek za delo ponoči v višini 10% urne postavke
osnovne plače, za delo v nedeljo ali delo na dan, ki je z
zakonom določen kot dela prost dan ali praznik, pa v višini
20% urne postavke osnovne plače, ki se obračuna le za čas,
ko sodnik dela ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom
določen kot dela prost dan ali praznik;
– dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini 10% urne postavke osnovne plače, ki se obračuna le za
čas, ko sodnik dela preko polnega delovnega časa;
– za ure pripravljenosti, v primeru opravljanja stalne
pripravljenosti zaradi zagotavljanja možnosti prihoda na delovno mesto v višini 10% urne postavke osnovne plače, pri
čemer se čas stalne pripravljenosti ne šteje v delovni čas; za
ure dejanskega opravljanja dela v tem času sodniku pripada
100% urna postavka osnovne plače;
– za ure dežurstva, ki niso bile razporejene v polni
delovni čas, sodniku pripada 100% urna postavka osnovne
plače.
39. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem začetka uporabe Odloka o plačah funkcionarjev.
Št. 700-01/93-24/40
Ljubljana, dne 6. februarja 2006
EPA 652-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
626.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
azilu (ZAzil-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o azilu (ZAzil-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o azilu (ZAzil-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 6. februarja 2006.
Št. 001-22-14/06
Ljubljana, dne 14. februarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
o spremembah in dopolnitvah
Zakona o azilu (ZAzil-D)
1. člen
V Zakonu o azilu (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno
prečiščeno besedilo in 85/05 – odločba US) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
"1. člen
(pravica do mednarodne zaščite)
(1) S tem zakonom se določajo načela, pogoji in postopek za pridobitev in prenehanje mednarodne zaščite ter
status, pravice in dolžnosti prosilcev za azil in beguncev v
Republiki Sloveniji. Mednarodna zaščita pomeni status begunca in status subsidiarne oblike zaščite po tem zakonu.
(2) Republika Slovenija daje zaščito tujcem, ki zaprosijo za zaščito iz razlogov, določenih v Konvenciji o statusu
beguncev in v Protokolu o statusu beguncev (Uradni list RS
– MP, št. 9/92 – v nadaljnjem besedilu: Ženevska konvencija).
(3) Republika Slovenija daje subsidiarno zaščito tujcem,
ki zaprosijo za zaščito v Republiki Sloveniji in ne izpolnjujejo
pogojev za pridobitev statusa begunca, če obstaja utemeljen razlog za prepričanje, da bi bil tujec ob vrnitvi v matično
državo oziroma v državo nekdanjega stalnega prebivališča,
če gre za osebo brez državljanstva, soočen z utemeljenim
tveganjem, da utrpi resno škodo.
(4) Pristojni organ ugotavlja pogoje za pridobitev mednarodne zaščite v enotnem postopku, pri čemer najprej presoja pogoje, določene v Ženevski konvenciji, in šele če ti niso
izpolnjeni, pogoje za priznanje subsidiarne zaščite.".
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se pika na koncu sedme
alinee nadomesti s podpičjem, za njim pa se dodajo nove
osma, deveta in deseta alinea, ki se glasijo:
"– resna škoda zajema:
a) smrtno kazen ali usmrtitev, ali
b) mučenje ali nehumano ali poniževalno ravnanje ali
kazen prosilca za azil v izvorni državi, ali
c) resno in individualno grožnjo za življenje ali osebnost
civilista zaradi samovoljnega nasilja v situacijah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada;
– notranja zaščita pomeni zaščito v delu izvorne države
oziroma v delu države zadnjega stalnega prebivališča pro-
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silca za azil, če gre za osebo brez državljanstva, kjer ni
utemeljenega strahu pred preganjanjem in utemeljene nevarnosti, da utrpi resno škodo, če se od prosilca lahko razumno
pričakuje, da bo bival v tem delu države. Pri ugotavljanju se
upoštevajo splošne okoliščine, ki prevladujejo v tem delu
države, in osebne okoliščine prosilca;
– varna izvorna država je država, kjer je zagotovljena
zaščita pred preganjanjem in resno škodo in:
1. je sprejela in dejansko izvaja zakone in predpise, ki
to uveljavljajo,
2. spoštuje pravice in svoboščine, določene z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah in
Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali
poniževalnim kaznim ali ravnanju, države Sveta Evrope pa
tudi pravice in svoboščine, določene z Evropsko konvencijo
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
3. spoštuje načelo nevračanja v skladu z Ženevsko
konvencijo,
4. ima vzpostavljen sistem učinkovitih pravnih sredstev
zoper kršenje teh pravic in svoboščin,
5. prosilec za azil ni izkazal resnih razlogov, da glede na
osebne okoliščine zanj ni varna izvorna država.".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
"(3) Minimalni skupni seznam varnih izvornih držav določi Evropski Svet. Seznam dodatnih varnih izvornih držav
lahko določi Vlada Republike Slovenije.".
3. člen
Drugi odstavek 6. člena se črta.
4. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
"15.a člen
(ranljive skupine)
(1) Ranljivim skupinam oseb s posebnimi potrebami,
zlasti otrokom, otrokom brez spremstva, invalidnim osebam,
starejšim, nosečnicam, roditeljem samohranilcem z otroki in
žrtvam posilstva, mučenja ali drugih oblik psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja se zagotavlja posebna nega in skrb.
(2) Posebne potrebe in ranljivost po tem zakonu se
ugotavljajo na podlagi individualne ocenitve potrebe posameznega prosilca za azil, begunca ali osebe, ki ji je priznana
subsidiarna zaščita.
(3) Pri nastanitvi ranljivih skupin prosilcev za azil, beguncev in oseb, ki jim je bila priznana subsidiarna zaščita,
se upošteva specifični položaj teh oseb in se mu prilagodijo
materialni pogoji sprejema, zdravstveno in psihološko svetovanje ter nega.".
5. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
"16. člen
(svetovalci za begunce)
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, za podporo in
pravno pomoč prosilcem za azil v zvezi z azilnim postopkom
na Upravnem in Vrhovnem sodišču imenuje svetovalce za
begunce. Za postopek imenovanja se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Razpis za svetovalce za begunce objavi ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, v Uradnem listu Republike
Slovenije. Odločba o imenovanju svetovalca za begunce je
dokončna.
(3) Za svetovalca za begunce je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno
zmožnost,
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– je univerzitetni diplomirani pravnik,
– je opravil pravniški državni izpit,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– je vreden zaupanja za opravljanje dela svetovalca za
begunce.
(4) Svetovalec za begunce se razreši:
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev,
– če je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora
šestih mesecev ali na hujšo kazen,
– na lastno željo.
(5) Seznam svetovalcev za begunce se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Svetovalci za begunce imajo
za opravljena dejanja pravne pomoči v postopkih pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem pravico do nagrade za opravljeno
delo in povračila stroškov v skladu s kriteriji, ki jih določi
minister, pristojen za notranje zadeve, iz sredstev proračuna
Republike Slovenije.".
6. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
"26. člen
(ravnanje s tujcem, ki izrazi namen vložiti prošnjo za azil)
(1) Tujca, ki nezakonito vstopi ali nezakonito prebiva
v Republiki Sloveniji in izrazi namen vložiti prošnjo za azil,
v zvezi z nezakonitim vstopom ali nezakonitim prebivanjem
predhodno obravnava policija.
(2) V primeru, da iz izjave tujca niso razvidne okoliščine
iz drugega in tretjega odstavka 1. člena tega zakona, ali če
tujec na zahtevo pristojnega organa ne daje izjav ali če zapusti prostore azilnega doma, namenjene za nastanitev tujcev,
ki so izrazili namen vložiti prošnjo za azil, organ iz prejšnjega
odstavka ravna po zakonu o tujcih.
(3) Dejstva iz prvega in drugega odstavka tega člena ugotavlja policija v sodelovanju z organom, ki vodi
postopek, kar se ne šteje za odločanje policije v azilnem
postopku.
(4) Če tujec izrazi namen vložiti prošnjo za azil v času
zadrževanja v letalskem tranzitnem prostoru na letališču ali
na ladji, ki je na sidrišču luke ali pristanišča, pristojni organi
ugotovijo skladnost izjave iz prvega odstavka tega člena
najkasneje v 48 urah.
(5) Pristojni organ, ki vodi postopek za pridobitev azila,
pridobi ustrezno fotografijo obraza in prstne odtise prosilca
za azil, tako, da je možno preverjanje njegove istovetnosti
za potrebe izvajanja in odločanja v postopkih po tem zakonu.".
7. člen
Za drugim odstavkom 27. člena se dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
"(3) Omejitev gibanja izven azilnega doma oziroma
njegove izpostave se izvaja v za to namenjenem objektu
Azilnega doma ali v drugih ustreznih objektih ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve.
(4) Omejitev gibanja iz razloga druge alinee prvega
odstavka tega člena se izvaja v objektu azilnega doma, namenjenem izolaciji oseb.".
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
"Pisni odpravek sklepa pristojni organ izda najkasneje v roku
48 ur od ustnega izreka sklepa.".
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
"(6) Zoper sklep o omejitvi gibanja ima prosilec za azil
pravico do tožbe na upravno sodišče v treh dneh po njegovi
vročitvi. Sodišče mora po predhodnem ustnem zaslišanju o
tožbi odločiti v treh dneh.".
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8. člen
Za prvim odstavkom 29. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) V primeru očitno neutemeljene prošnje se izjava
prosilca za azil iz dvaintridesete alinee drugega odstavka
63.b člena tega zakona šteje kot zaslišanje.".
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
9. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
"34. člen
(odločba organa na prvi stopnji)
(1) Organ prve stopnje z odločbo:
– prošnji za azil ugodi, če ugotovi, da prosilec za azil
izpolnjuje pogoje za pridobitev azila v Republiki Sloveniji po
drugem ali tretjem odstavku 1. člena tega zakona;
– prošnjo za azil kot neutemeljeno zavrne.
(2) Organ v odločbi, s katero prošnji za azil ugodi, prosilcu za azil prizna status begunca v skladu s tem zakonom.
(3) Prosilec za azil mora zapustiti Republiko Slovenijo
nemudoma po pravnomočnosti odločbe, s katero se prošnja
za azil zavrne. Pristojni organ lahko zaradi osebnih okoliščin
določi rok, v katerem mora prosilec za azil zapustiti državo.
(4) O pravnomočno končanem azilnem postopku pristojni organ obvesti policijo.".
10. člen
V drugem odstavku 35. člena se na koncu tretje alinee
pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodata novi četrta
in peta alinea, ki se glasita:
"– prosilec lahko poišče zaščito v delu svoje izvorne
države, kjer razmere ustrezajo kriterijem iz desete alinee
2. člena tega zakona;
– prosilec za azil prihaja iz varne izvorne države.".
11. člen
Drugi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se
glasi:
"(2) Zoper sklep o zavrženju prošnje za azil lahko prosilec za azil v treh dneh vloži tožbo na upravno sodišče, ki
mora o tožbi odločiti v sedmih dneh. Tožba ne zadrži izvršitve
sklepa.".
12. člen
Za drugim odstavkom 38. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Če je izdan sklep na podlagi 42. člena tega zakona,
se tožba lahko vloži v treh dneh od vročitve sklepa.".
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
13. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Prosilca za azil, ki mu je bila prošnja za azil v azilnem postopku zavrnjena s pravnomočno odločbo, pa ozemlja
Republike Slovenije po pravnomočnosti odločbe ne zapusti,
se iz države prisilno odstrani v skladu s postopkom prisilne
odstranitve tujca po Zakonu o tujcih.".
14. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
"40.a člen
(dublinski postopki)
(1) Prosilca za azil, ki mu je bil izdan sklep na podlagi
Uredbe Sveta (ES) o vzpostavitvi meril in mehanizmov za
določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje
za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države,
št. 343/2003 z dne 18. 2. 2003 (Uradni list L 050 z dne 25. 2.
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2003), da Republika Slovenija ne bo obravnavala njegove
prošnje za azil, ali z dnem, ko je bil pridobljen rezultat o
obstoju prstnih odtisov iz baze Eurodac na podlagi Uredbe
Sveta (ES) glede ustanovitve Eurodac-a za primerjavo prstnih odtisov za dejansko izvajanje Dublinske konvencije št.
2725/2000 z dne 11. 12. 2000 (Uradni list L 316 z dne 15. 12.
2000), se do predaje pristojni državi nastani pri organu, ki je
pristojen za odstranitev iz države.
(2) Tožba zoper sklep iz prejšnjega odstavka se lahko vloži v treh dneh od vročitve. Tožba ne zadrži izvršitve
sklepa.".
15. člen
V 41. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki
se glasita:
"(2) Tožba zoper sklep iz prejšnjega odstavka se lahko
vloži v treh dneh od vročitve sklepa. Tožba ne zadrži izvršitve
sklepa.
(3) V primeru vložitve prošnje po prvem odstavku tega
člena se tujec, ki je v postopku prisilne odstranitve, ali tujec,
ki ni zapustil Republike Slovenije, nastani pri organu, ki je
pristojen za odstranitev iz države.".
16. člen
V prvem odstavku 42. člena se beseda "ali" na koncu
četrte alinee in pika na koncu pete alinee nadomestita s
podpičjem, za peto alineo pa se doda nova šesta alinea, ki
se glasi:
"– če se prosilec za azil v roku treh dni od obvestila
stanodajalca pristojnemu organu, ki vodi postopek, ni vrnil
na zasebni naslov iz 45.b člena tega zakona.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Pristojni organ v sklepu iz prvega odstavka tega
člena določi, da mora prosilec za azil zapustiti Republiko
Slovenijo po pravnomočnosti sklepa.".
17. člen
V prvem odstavku 43. člena se v tretji alinei črta beseda
"osnovnega".
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
"– do dela;".
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
"– brezplačne pravne pomoči v postopkih pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem;".
Za peto alineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
"– finančne pomoči v primeru nastanitve na zasebnem
naslovu pod pogoji iz 45.b člena tega zakona;".
Dosedanji šesta in sedma alinea postaneta sedma in
osma alinea.
Tretji odstavek se črta.
18. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
"45. člen
(azilni dom in bivanje v domu)
(1) Za nastanitev tujcev, ki so v postopku zaradi pridobitve azila, se organizira azilni dom. Azilni dom ustanovi
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ki lahko za organizacijo delovanja in bivanja v azilnem domu pooblasti na
podlagi javnega razpisa izbrano društvo, ustanovo, zavod ali
drugo nepridobitno pravno osebo, katere dejavnost obsega
področje nastanitve prosilcev za azil.
(2) Prosilci za azil, ki bivajo v azilnem domu, morajo
spoštovati določila hišnega reda, ki ga izda minister, pristojen
za notranje zadeve.
(3) Prosilce za azil ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, nastani v azilnem domu ali v njegovi izpostavi, kjer
jim zagotovi oskrbo, ki vključuje obleko in prehrano.
(4) Stroške nastanitve iz prejšnjega odstavka krije ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Prosilci za azil, ki imajo
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lastna sredstva za preživljanje ali jim je preživljanje zagotovljeno kako drugače, morajo sami nositi stroške ali sorazmeren
del stroškov nastanitve v azilnem domu oziroma izpostavi.
(5) Obseg in način nastanitve in oskrbe določi minister,
pristojen za notranje zadeve, s predpisom iz drugega odstavka 43. člena tega zakona.".
19. člen
Za 45.a členom se doda nov 45.b člen, ki se glasi:
"45.b člen
(razselitev)
(1) Pristojni organ lahko po vložitvi prošnje za azil prosilca nastani v drugih nastanitvenih objektih, če mu ne more
zagotoviti ustrezne namestitve v azilnem domu ali njegovi
izpostavi.
(2) Pristojni organ lahko odobri prosilcu za azil nastanitev na zasebnem naslovu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da mu ne more zagotoviti ustrezne namestitve v azilnemu domu ali izpostavi oziroma v nastanitvenih objektih iz
prejšnjega odstavka in
– da je bil že zaslišan v rednem postopku.
(3) Prosilcu za azil iz 15.a člena tega zakona, pristojni
organ lahko odobri nastanitev na zasebnem naslovu tudi,
če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, če so za to
podani zdravstveni razlogi.
(4) V primeru izrednih okoliščin Vlada Republike Slovenije sprejme sklep, da se prosilci za azil lahko nastanijo na
zasebnem naslovu tudi, če niso izpolnjeni pogoji iz drugega
odstavka tega člena.
(5) Prosilcem za azil, ki so nastanjeni v skladu z drugim,
tretjim in četrtim odstavkom tega člena ter nimajo dohodkov
in zagotovljene brezplačne nastanitve in oskrbe, se dodeli
finančna pomoč v višini, določeni s predpisom iz drugega
odstavka 43. člena tega zakona.
(6) Stanodajalec mora pristojni organ nemudoma obvestiti o samovoljni zapustitvi prosilca za azil, ki je bil nastanjen
na zasebnem naslovu.".
20. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
"46. člen
(zdravstveno varstvo)
Zdravstveno varstvo prosilca za azil obsega pravico do:
1. nujne medicinske pomoči in nujnega reševalnega
prevoza po odločitvi zdravnika ter pravico do nujne zobozdravstvene pomoči;
2. nujnega zdravljenja po odločitvi lečečega zdravnika,
ki obsega:
– ohranitev življenjsko pomembnih funkcij, zaustavljanje
večjih krvavitev oziroma preprečitev izkrvavitve,
– preprečitev nenadnega poslabšanja zdravstvenega
stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali življenjskih funkcij,
– zdravljenje šoka,
– storitve pri kroničnih boleznih in stanjih, katerih opustitev bi neposredno in v krajšem času povzročila invalidnost,
druge trajne okvare zdravja ali smrt,
– zdravljenje vročinskih stanj in preprečevanje širjenja
infekcije, ki bi utegnila voditi do septičnega stanja,
– zdravljenje oziroma preprečevanje zastrupitev,
– zdravljenje zlomov kosti oziroma zvinov ter drugih
poškodb, pri katerih je nujno posredovanje zdravnika,
– zdravila s pozitivne liste v skladu s seznamom medsebojno zamenljivih zdravil, ki so predpisana na recept za
zdravljenje navedenih bolezni in stanj;
3. zdravstvenega varstva žensk: kontracepcijskih sredstev, prekinitve nosečnosti, zdravstvene oskrbe v nosečnosti
in ob porodu.".
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21. člen
Za 46. členom se dodata nova 46.a člen in 46.b člen,
ki se glasita:
"46.a člen
(pravica do dela)
(1) Prosilec za azil lahko opravlja delo, če je njegova
identiteta nesporno ugotovljena. Z delom lahko prične eno
leto po vložitvi prošnje za azil, če v tem času ni bila sprejeta
odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati
prosilcu za azil.
(2) Za opravljanje dela mora prosilec za azil pridobiti
delovno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo področje
zaposlovanja in dela tujcev.
(3) Prosilec za azil lahko pridobi delovno dovoljenje za
tri mesece, ki se lahko v primeru pravnomočno končanega
azilnega postopka podaljša ali prekine.
46.b člen
(pomoč pri vzdrževalnih delih v azilnem domu)
(1) Prosilec za azil lahko pomaga v azilnem domu pri
delih, povezanih z vzdrževanjem in nastanitvijo. Za opravljeno delo lahko prejme nagrado.
(2) Dela, ki jih prosilec za azil sme opravljati, ter višina
nagrade se določijo v predpisu iz drugega odstavka 43. člena
tega zakona.".
22. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
"47. člen
(pravice beguncev)
(1) Begunci, ki jim je bil priznan status begunca v skladu
z drugim in tretjim odstavkom 1. člena tega zakona, imajo
pravico do:
– stalnega prebivanja;
– denarne pomoči;
– nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva
najdalj za obdobje enega leta od dneva pridobitve statusa
begunca oziroma denarnega nadomestila za zasebno nastanitev najdlje za obdobje treh let od dneva pridobitve statusa
begunca;
– zdravstvenega varstva;
– šolanja in izobraževanja;
– pomoči pri vključevanju v okolje;
– zaposlitve in vključevanja v druge oblike aktivne politike zaposlovanja.
(2) Vlada Republike Slovenije izda predpise o načinih in
pogojih za zagotavljanje pravic iz prejšnjega odstavka.
(3) Za nastanitev tujcev, ki so pridobili status begunca,
se organizirajo integracijske hiše. Integracijsko hišo ustanovi
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ki lahko za organizacijo delovanja in bivanja v integracijski hiši pooblasti na
podlagi javnega razpisa izbrano društvo, ustanovo, zavod ali
drugo nepridobitno pravno osebo, katere dejavnost obsega
področje integracije beguncev.
(4) Begunci, ki bivajo v integracijski hiši, morajo spoštovati določila hišnega reda, ki ga izda minister, pristojen
za notranje zadeve.
(5) Stroške nastanitve iz prejšnjega odstavka krije ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Begunci, ki imajo lastna
sredstva za preživljanje ali jim je preživljanje zagotovljeno
kako drugače, so dolžni sami nositi stroške ali sorazmeren
del stroškov nastanitve v integracijski hiši.".
23. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 56. člena se črta besedilo "in zakona o tujcih pa tudi pristojne upravne enote.".
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24. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
"59. člen
(potni list za begunca)
(1) Potni list za begunca izda na vlogo begunca ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v skladu z zakonom, ki
ureja pridobitev potnih listin za državljane Republike Slovenije, kolikor ta zakon ne določa drugače.
(2) Vlogo osebno vloži begunec, ki je dopolnil 18 let
starosti oziroma pridobil poslovno sposobnost. Za begunca,
mlajšega od 18 let, oziroma begunca, ki mu je delno ali
popolno odvzeta poslovna sposobnost, vloži vlogo zakoniti
zastopnik.
(3) Pristojni organ izda vlagatelju potrdilo o prejemu
vloge.
(4) Potni list za begunca se izda z veljavnostjo, ki ne
sme biti daljša od enega leta.
(5) Potni list za begunca se po poteku veljavnosti iz
prejšnjega odstavka na vlogo begunca podaljša.
(6) Potni list se podaljša z veljavnostjo, ki ne sme biti
daljša od enega leta.
(7) Begunec je v postopku izdaje in podaljšanja veljavnosti potnega lista oproščen plačila stroškov postopka in
obrazcev.
(8) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru, če begunec v obdobju dveh let izgubi, pogreši ali odtuji
dva ali več potnih listov, razen če dokaže, da je z odtujenim
potnim listom ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil
kot kaznivo dejanje pristojnemu organu.
(9) Begunec mora potni list po prenehanju statusa begunca izročiti ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.".
25. člen
Naslov VI. poglavja ter členi 61., 62. in 63. se črtajo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Navodilo o postopku in načinu ravnanja s tujci, ki
vstopijo v Republiko Slovenijo in želijo vložiti prošnjo za azil,
ter o sprejemanju, vsebini in ravnanju z vloženimi prošnjami
za azil oziroma izjavami, sprejetimi na zapisnik (Uradni list
RS, št. 65/00), Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov
svetovalcem za begunce (Uradni list RS, št. 103/04), Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za
azil in tujcem, ki jim je bila priznana posebna oblika zaščite
(Uradni list RS, št. 80/02) in Uredbo o pravicah in dolžnostih
beguncev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/04 in
129/04) je treba uskladiti z določbami tega zakona v šestih
mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Potni list za begunce se ne glede na določbo 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu
(Uradni list RS, št. 98/03) izdajajo na obrazcih, določenih z
Ženevsko konvencijo.
(3) Do sprejema seznama iz tretjega odstavka 2. člena
zakona o vprašanju, ali ima prosilec za azil možnost pridobiti
zaščito v varni izvorni državi, v vsakem posameznem primeru
odloči pristojni organ.
(4) Hišni red azilnega doma in hišni red integracijske
hiše se izdata v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
27. člen
(1) Za tujce, ki jim je bila pred uveljavitvijo tega zakona
podeljena posebna oblika zaščite v Republiki Sloveniji, se ne
glede na določbo 25. člena tega zakona še naprej uporabljajo določbe zakona o posebni obliki zaščite v Republiki Sloveniji, ki so veljale do uveljavitve tega zakona, razen določbe
o podaljševanju. Posebna oblika zaščite preneha s potekom
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časa veljavnosti, določenega v odločbi o priznanju zaščite,
ali iz drugih razlogov iz 63. člena zakona.
(2) Za obravnavo prošenj za posebno obliko zaščite v
Republiki Sloveniji, o katerih ob uveljavitvi tega zakona še ni
dokončno odločeno, se ne glede na določbo 25. člena tega
zakona še naprej uporabljajo določbe zakona o posebni
obliki zaščite v Republiki Sloveniji, ki so veljale do uveljavitve
tega zakona, razen določbe o podaljševanju.
28. člen
Višina denarne pomoči se za prosilce za azil, ki jo prejemajo ob uveljavitvi tega zakona, ponovno odmeri v skladu
s kriteriji, določenimi v podzakonskem predpisu iz drugega
odstavka 43. člena zakona.
29. člen
Azilni postopki, ki so bili začeti do uveljavitve tega zakona, se nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona.
30. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem letu Republike Slovenije.
Št. 213-04/98-25/11
Ljubljana, dne 6. februarja 2006
EPA 572-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

627.

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS,
d.d. za najetje kreditov in izdajo dolžniških
vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje
avtocestnih odsekov iz nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji v višini 1.030,15 milijonov evrov
(ZSDVPNPIA)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o soglasju Republike
Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov in izdajo
dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji v višini 1.030,15 milijonov evrov
(ZSDVPNPIA)
Razglašam Zakon o soglasju Republike Slovenije
DARS, d.d. za najetje kreditov in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov
iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji v višini 1.030,15 milijonov evrov (ZSDVPNPIA),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
7. februarja 2006.
Št. 001-22-16/06
Ljubljana, dne 15. februarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS,
d.d. ZA NAJETJE KREDITOV IN IZDAJO
DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA
REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH
ODSEKOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA
IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI
SLOVENIJI V VIŠINI 1.030,15 MILIJONOV EVROV
(ZSDVPNPIA)
1. člen
(1) Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu:
DARS, d.d.) soglasje za najetje kreditov oziroma izdajo dolžniških vrednostnih papirjev do skupne višine 1.030,15 milijonov evrov glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški
kreditov oziroma dolžniških vrednostnih papirjev v tolarski
protivrednosti ali protivrednosti katerekoli druge valute po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve kreditnih
pogodb oziroma izdaje dolžniških vrednostnih papirjev.
(2) Sredstva kreditov oziroma dolžniških vrednostnih
papirjev iz prejšnjega odstavka se namenijo za financiranje gradnje avtocestnih odsekov Pesnica–Slivnica (etapa:
Pesnica–Zrkovska cesta), Razdrto–Vipava (etapa: Rebernice), Šentvid–Koseze, Peračica–Podtabor, Škofije–Srmin,
Maribor–Lenart, Šmarje Sap–Višnja Gora (etapa: Ploščad
za BS Cikava), Beltinci–Pince (etapa: Lendava–Pince), Lenart–Beltinci (etapa: Lenart–Sp. Senarska), Pesnica–Slivnica
(etapa: Nova Zrkovska km 0,87–3,8), Hoče–Arja vas (etapa:
Priključek Ljubečna), Klanec–Ankaran (etapa: Navezava na
Luko Koper I. faza), Klanec–Ankaran (etapa: Ploščad za BS
Bertoki), Koper–Izola, Hrastje–Kronovo (etapa: Hrastje–Lešnica), Hrastje–Kronovo (etapa: Lešnica–Kronovo), Hajdina–Ormož (etapa: Hajdina–Ptuj), Celje: Mariborska cesta,
Lenart–Beltinci (etapa Sp. Senarska–Cogetinci), Beltinci–
Pince (etapa: Beltinci–Lendava), Slivnica–Gruškovje (etapa: Slivnica–Draženci), Pesnica–Slivnica (etapa: Zrkovska
cesta–Ptujska cesta), Bič–Hrastje (etapa: Pluska–Ponikve),
Bič–Hrastje (etapa: Ponikve–Hrastje), MMP Gruškovje–državna meja in obnovo avtocestnega omrežja.
2. člen
(1) DARS, d.d. lahko najema kredite iz prejšnjega člena
pod naslednjimi pogoji:
– sredstva se lahko črpajo v več obrokih do konca leta
2010,
– rok odplačila je največ 25 let od dneva sklenitve posamezne kreditne pogodbe,
– vsi stroški, povezani z najetjem kredita, ne smejo presegati 0,2% vrednosti glavnice posameznega kredita,
– obrestna mera kreditov mora biti primerljiva z obrestnimi merami primerljivih kreditov z državnim poroštvom.
(2) DARS, d.d. lahko izdaja dolžniške vrednostne papirje iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
– dolžniški vrednostni papirji se lahko izdajo v več serijah do konca leta 2010,
– rok odplačila je največ 25 let od dneva izdaje posameznega dolžniškega vrednostnega papirja,
– pogoji zadolževanja morajo biti primerljivi s pogoji primerljivih državnih dolžniških vrednostnih papirjev, s tem, da
stroški ne presegajo 0,15% nominalne vrednosti glavnice.
3. člen
DARS, d.d., uporablja sredstva kreditov oziroma dolžniških vrednostnih papirjev iz 1. in 2. člena tega zakona skladno z dinamiko gradnje, določeno v Resoluciji o nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 50/04), letnimi plani razvoja in obnavljanja avtocest
in kvoto zadolževanja DARS, d.d., za posamezno leto, do
vključno leta 2010.
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4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/06-143/1
Ljubljana, dne 7. februarja 2006
EPA 674-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

628.

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZOUTIUPB2)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2005
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o omejevanju
uporabe tobačnih izdelkov, ki obsega:
– Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov –
ZOUTI (Uradni list RS, št. 57/96 z dne 19. 10. 1996),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov – ZOUTI-A (Uradni list RS,
št. 119/02 z dne 30. 12. 2002) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov – ZOUTI-B (Uradni list RS,
št. 101/05 z dne 11. 11. 2005).
Št. 543-03/92-3/35
Ljubljana, dne 20. decembra 2005
EPA 549-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH
IZDELKOV
uradno prečiščeno besedilo
(ZOUTI-UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon v skladu z Direktivo 2001/37/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi
in prodaji tobačnih izdelkov (UL L št. 194 z dne 18. 7. 2001,
str. 26) in Direktivo 2003/33/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. maja 2003 o približevanju zakonov in drugih
predpisov držav članic o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov (UL L št. 152 z dne 20. 6. 2003, str. 16) določa
ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in ukrepe
za preprečevanje njihovih škodljivih vplivov na zdravje.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Tobačni izdelki so izdelki, ki vsebujejo tobak, ki je
lahko tudi gensko spremenjen, in so namenjeni za kajenje,
njuhanje, sesanje ali žvečenje.
2. Katran je suh, nerazredčen, breznikotinski kondenzat
dima, ki nastaja pri kajenju.
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3. Nikotin pomeni nikotinske alkaloide.
4. Ogljikov monoksid je sestavni del plinske faze kadilskega dima in nastaja pri nepopolnem izgorevanju tobaka in
drugih organskih sestavin tobačnih izdelkov.
5. Tobak za oralno uporabo so vsi tobačni izdelki za
oralno uporabo, razen za kajenje in žvečenje, ki so delno ali
v celoti izdelani iz tobaka v prahu ali drobcih ali kakršnikoli
kombinaciji prahu in drobcev, ki so lahko pakirani v vrečkah
ali v kakršnikoli drugi embalaži, ali so podobni živilskemu
izdelku.
6. Sestavina je vsaka snov ali sestavni del, ki se uporablja pri izdelavi ali pripravi tobačnega izdelka, razen tobačnih listov in drugih naravnih ali nepredelanih delov rastline
tobaka, in je v končnem izdelku še vedno prisotna, četudi v
spremenjeni obliki, vključno s papirjem, filtrom, tiskarskimi
črnili in lepili.
7. Oglaševanje in promocija tobaka in tobačnih izdelkov
je vsakršno posredno ali neposredno komercialno sporočilo,
priporočilo ali dejanje s ciljem, učinkom ali mogočim učinkom
promocije tobačnih izdelkov ali uporabe tobaka.
8. Sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika
je kakršnakoli posredna ali neposredna oblika prispevka za
kakršenkoli dogodek, dejavnost ali posameznika s ciljem,
učinkom ali mogočim učinkom promocije tobačnih izdelkov
ali uporabe tobaka.
9. Storitev informacijske družbe pomeni storitev v smislu 35. točke 3. člena Zakona o elektronskih komunikacijah
(Uradni list RS, št. 43/04).
3. člen
Javni prostori po tem zakonu so prostori, namenjeni
skupni rabi oziroma dejavnostim na področju zdravstva, otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, prometa, trgovine,
gostinstva, športa in rekreacije ter kulture.
Javni prostori iz prejšnjega odstavka so zlasti čakalnice,
sejne sobe, kino dvorane, gledališča, zdravstveni, vzgojno
varstveni, izobraževalni, socialni zavodi, gostinski prostori in
trgovine, športne dvorane, javna prometna sredstva, dvigala,
kabinske žičnice, javna stranišča in drugi prostori, kjer so nekadilci proti svoji volji lahko izpostavljeni cigaretnemu dimu.
4. člen
Delovni prostor po tem zakonu je vsak zaprt prostor, ki
je pod nadzorom delodajalca in kjer se zanj opravljajo dela
in storitve.
5. člen
Za uresničevanje celovite družbene skrbi za varstvo
zdravja prebivalcev pred škodljivimi vplivi tobačnih izdelkov
skrbi Svet za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, ki ima na
tem področju zlasti naslednje naloge:
– spremlja vpliv uporabe tobačnih izdelkov na zdravje
prebivalcev in predlaga ustrezne ukrepe, ki zahtevajo medresorsko reševanje,
– predlaga ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih
izdelkov,
– spremlja izvajanje celovitega programa preprečevanja uporabe tobačnih izdelkov in ukrepov za preprečevanje
škodljivih posledic,
– opravlja druge naloge s področja omejevanja uporabe
tobačnih izdelkov in preprečevanja škodljivih posledic uporabe tobačnih izdelkov.
Ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, institucijami, strokovnjaki in nevladnimi
organizacijami pripravi dveletne programe omejevanja uporabe tobačnih izdelkov in zmanjševanja škodljivih posledic
uporabe tobačnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: programi),
ki vključujejo ukrepe iz 5.a člena tega zakona.
Programe iz prejšnjega odstavka na predlog ministrstva,
pristojnega za zdravje, sprejme Vlada Republike Slovenije.
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5.a člen
Med ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov uporabe
tobačnih izdelkov se štejejo:
– spremljanje uporabe tobačnih izdelkov in obsega škodljivih vplivov njihove uporabe za zdravje;
– informiranje, izobraževanje in osveščanje javnosti in
posameznih skupin prebivalstva o škodljivih vplivih uporabe
tobačnih izdelkov;
– usklajevanje aktivnosti za vključevanje v programe
opuščanja kajenja in uporabe tobačnih izdelkov;
– usklajevanje, spremljanje in vrednotenje preventivnih
programov za posamezne skupine prebivalstva;
– priprava in izvajanje programov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga med različnimi starostnimi in družbenimi skupinami prebivalstva ter njihovo vrednotenje;
– strokovno svetovanje in podpora institucijam, združenjem, nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim in posameznikom pri izvajanju preventivnih programov na področju
omejevanja kajenja.
Za izvrševanje v tem členu določenih ukrepov je pooblaščen Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije skupaj
z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo, ki v skladu s tem
členom in Nacionalnim programom zdravstvenega varstva
Republike Slovenije neposredno opravljajo naloge, povezane
z navedenimi ukrepi.
II. DOVOLJENA VSEBNOST ŠKODLJIVIH SESTAVIN
6. člen
Od 1. januarja 1997 je prepovedana proizvodnja in
prodaja cigaret, ki vsebujejo več kot 15 mg katrana na cigareto.
Od 1. julija 1998 dalje je prepovedana proizvodnja in
prodaja cigaret, ki vsebujejo več kot 12 mg katrana na cigareto.
Od 1. januarja 2004 je za Republiko Slovenijo in države
članice Evropske unije, od 1. januarja 2007 pa tudi za izvoz
v druge države, prepovedana proizvodnja in prodaja cigaret,
ki vsebujejo več kot:
– 10 mg katrana na cigareto;
– 1 mg nikotina na cigareto;
– 10 mg ogljikovega monoksida na cigareto.
Minister za zdravje podrobneje določi pogoje, ki jih
morajo glede zdravstvene ustreznosti izpolnjevati tobačni
izdelki.
7. člen
Vsebnost katrana, nikotina in ogljikovega monoksida
v cigaretah se ugotavlja po metodi, ki ustreza naslednjim
standardom:
– ISO 4387 za katran;
– ISO 10315 za nikotin;
– ISO 8454 za ogljikov monoksid.
Točnost natisnjenega podatka o vsebnosti katrana in
nikotina na škatli oziroma drugem posamičnem pakiranju
(v nadaljnjem besedilu: embalaža) se ugotavlja po metodi
ISO 8243.

III. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE UPORABE TOBAČNIH
IZDELKOV
8. člen
Prepovedana je proizvodnja in prodaja cigaret, ki na
embalaži nimajo natisnjenih podatkov o tem, koliko miligramov katrana, nikotina in ogljikovega monoksida vsebuje
posamezna cigareta.
Podatki iz prejšnjega odstavka morajo obsegati najmanj
10% površine bočne strani embalaže.
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9. člen
Prepovedana je proizvodnja in prodaja tobačnih izdelkov, razen tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, ki
nimajo na embalaži in zunanji embalaži, ki se uporablja pri
prodaji izdelka na drobno (v nadaljnjem besedilu: zunanja
embalaža), natisnjenega enega od naslednjih opozoril:
"Kajenje ubija."
"Kajenje resno škoduje vam in ljudem okoli vas."
Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti natisnjeno na
prednji strani embalaže in zunanje embalaže, razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo izdelka
na drobno. Opozorilo mora obsegati najmanj 30% površine
zunanjega dela prednje strani embalaže in zunanje embalaže, na kateri je to opozorilo natisnjeno.
Opozorili iz prvega odstavka tega člena se morata redno menjavati, in sicer tako, da se vsako opozorilo pojavi
na enaki količini proizvedenih oziroma prodajanih tobačnih
izdelkov v tekočem letu.
Prepovedana je proizvodnja in prodaja tobačnih izdelkov, razen tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, ki
poleg opozorila iz prvega odstavka tega člena nimajo natisnjenega še enega od naslednjih opozoril:
1. "Kadilci umirajo mlajši."
2. "Kajenje maši žile in povzroča srčni infarkt in možgansko kap."
3. "Kajenje povzroča smrt zaradi pljučnega raka."
4. "Kajenje med nosečnostjo škoduje vašemu otroku."
5. "Varujte otroke pred vdihavanjem vašega cigaretnega
dima."
6. "Vaš zdravnik ali farmacevt vam lahko pomaga opustiti kajenje."
7. "Kajenje povzroča hudo zasvojenost, zato ne začnite
kaditi."
8. "Opustitev kajenja zmanjša tveganje za smrt zaradi
bolezni srca in pljuč."
9. "Kajenje lahko povzroči počasno in boleče umiranje."
10. "Poiščite pomoč pri opuščanju kajenja: posvetujte
se z zdravnikom."
11. "Kajenje lahko zmanjša pretok krvi in povzroči impotenco."
12. "Kajenje povzroča staranje kože."
13. "Kajenje lahko škoduje spermi in zmanjša plodnost."
14. "Cigaretni dim vsebuje benzen, nitrosamine, formaldehid in vodikov cianid."
Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti natisnjeno
na zadnji strani embalaže in zunanje embalaže, razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo izdelka
na drobno. Opozorilo mora obsegati najmanj 40% površine
zunanjega dela zadnje strani embalaže in zunanje embalaže,
na kateri je to opozorilo natisnjeno.
Opozorila iz četrtega odstavka tega člena se morajo
redno menjavati, in sicer tako, da se vsako opozorilo pojavi
na enaki količini proizvedenih oziroma prodajanih tobačnih
izdelkov v tekočem letu.
9.a člen
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov za žvečenje
in za njuhanje, ki nimajo na najbolj vidni površini embalaže
in zunanje embalaže, razen na dodatnih prozornih ovojih, ki
se uporabljajo za prodajo izdelkov na drobno, navedenega
naslednjega opozorila: "Ta tobačni izdelek lahko škoduje
vašemu zdravju in povzroča zasvojenost."
Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati najmanj
30% zunanjega dela ustrezne površine embalaže in zunanje
embalaže, na kateri je opozorilo natisnjeno.
9.b člen
Embalaža tobačnih izdelkov, razen cigaret in tobačnih
izdelkov za žvečenje in za njuhanje, katere najbolj vidna
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površina presega 75 cm2, mora vsebovati opozorili iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona najmanj
v obsegu 22,5 cm2 na prednji in 22,5 cm2 na zadnji strani
embalaže.
9.c člen
Podatki iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter
opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona
in prvega odstavka 9.a člena tega zakona morajo biti:
– natisnjeni v črnem odebeljenem tisku na beli podlagi,
v pisavi Helvetica in v velikosti črk, ki zavzema največji možni
del površine, predvidene za opozorilo in podatke;
– natisnjeni v malih črkah, razen prve črke in kjer tako
zahtevajo slovnična pravila;
– natisnjeni osredotočeno v delu, na katerem mora biti
besedilo natisnjeno in vzporedno z zgornjim robom embalaže;
– obrobljeni s črnim okvirjem, širokim najmanj 3 mm
in največ 4 mm, ki ne sme posegati v besedilo opozorila
oziroma podatkov, razen opozorila iz prvega odstavka 9.a
člena tega zakona;
– natisnjeni v slovenskem jeziku;
– natisnjeni tako, da jih ni mogoče odstraniti ali uničiti,
in ne smejo biti zakriti, potemnjeni ali prekinjeni z drugim
napisom ali simbolom ali z odpiranjem embalaže.
Podatki iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter
opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona in prvega odstavka 9.a člena tega zakona ne smejo
biti na tobačni znamki, nalepljeni na embalaži tobačnega
izdelka.
Podatki iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter
opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona
in prvega odstavka 9.a člena tega zakona so lahko, razen na
embalaži in zunanji embalaži cigaret, pritrjeni z nalepko, pod
pogojem, da se ta nalepka ne more odstraniti.
Na embalaži tobačnega izdelka mora biti označena
serijska številka ali ekvivalent, ki omogoča določitev kraja in
datuma proizvodnje tobačnega izdelka.
Na embalaži in zunanji embalaži tobačnih izdelkov je
prepovedana uporaba besedila, imena, blagovne znamke in
simbola ali drugega znaka, ki napeljujejo na to, da je določen
tobačni izdelek manj škodljiv, z izrazi, kot so na primer: lahki,
mild, nizka vsebnost nikotina in katrana, super lahki, ultra
lahki in podobno.
10. člen
Prepovedano je vsako sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika ter kakršnokoli neposredno in posredno
oglaševanje in promocija tobaka in tobačnih izdelkov, vključno prek storitev informacijske družbe.
Za posredno oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov iz
prejšnjega odstavka se šteje prikazovanje logotipov in drugih
znakov za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov na predmetih, ki po tem zakonu niso tobačni izdelki. Za posredno
oglaševanje se šteje tudi brezplačno ponujanje tobačnih
izdelkov na javnem mestu in v javnih prostorih.
Prepovedano je oglaševanje izdelkov, ki ne sodijo med
tobak in tobačne izdelke, vendar s svojim videzom in namenom uporabe neposredno vzpodbujajo k potrošnji tobaka in
tobačnih izdelkov.
Objavljanje podatkov o kakovosti in drugih lastnostih
tobaka in tobačnih izdelkov v strokovnih knjigah ter revijah
in publikacijah, ki so namenjene obveščanju proizvajalcev
in prodajalcev teh izdelkov, se ne šteje za oglaševanje po
določbah tega člena.
11. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena je oglaševanje
tobaka in tobačnih izdelkov dovoljeno v obliki in podobi zaščitene blagovne znamke:
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– na priboru za kajenje;
– v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki
se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo tobačnih
izdelkov na debelo v skupni površini do 7 m2;
– na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih
izdelkov v skupni površini do 7 m2.
Oglaševanje tobačnih izdelkov iz prejšnjega odstavka
je dovoljeno le v obliki znaka, ki je zaščiten in ki ne omenja
in ne prikazuje tobačnega izdelka, njegove embalaže ali
njegove uporabe.
12. člen
(črtan)
13. člen
(črtan)
14. člen
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam,
mlajšim od 15 let.
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov iz avtomatskih naprav.
Prepovedana je prodaja posameznih cigaret oziroma
drugih tobačnih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca.
Prepovedana je prodaja tobaka za oralno uporabo.
15. člen
Prepovedano je kajenje v javnih prostorih, razen v delih,
ki so posebej označeni in ločeni od prostorov, namenjenih
nekadilcem.
Prostori, namenjeni kadilcem, ne smejo presegati 50%
skupne površine posameznega javnega prostora, kar mora lastnik javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik zagotoviti
najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
V celoti je prepovedano kajenje v prostorih vzgojnoizobraževalnih in zdravstvenih ustanov.
Lastnik javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik
mora prepoved kajenja ter označbo prostorov za nekadilce
objaviti na vidnem mestu.
16. člen
V gostinskih objektih, kjer se gostom streže hrana (restavracije, gostilne, kavarne, okrepčevalnice in bari) se določi
prostor za kadilce.
Ne glede na določbe 15. člena tega zakona velikost
prostora za kadilce določi lastnik, najemnik ali uporabnik
objekta. Prostor se jasno označi kot prostor za kadilce in se
loči od prostora za nekadilce tako, da se z ustreznim prezračevanjem ali fizično ločitvijo prepreči mešanje zraka.
V prostorih za nekadilce je kajenje prepovedano.
Spoštovanje prepovedi iz prejšnjega odstavka je dolžan
zagotoviti lastnik, najemnik ali uporabnik objekta.
Prepovedano je kajenje v slaščičarnah in mlečnih restavracijah.
17. člen
V delovnih prostorih je kajenje dovoljeno le v prostorih,
ki jih določi delodajalec in ki so fizično ločeni od ostalih delovnih prostorov.
Prepovedano je kajenje v prostorih državnih organov, ki
so namenjeni stikom s strankami.
18. člen
Vsak zaposleni ima pravico zahtevati od delodajalca, da
mu omogoči opravljati delo v prostorih, kjer zrak ni onesnažen s tobačnim dimom.
Če delodajalec v primeru iz prejšnjega odstavka ne
more ugoditi zahtevi zaposlenega s prerazporeditvijo v drug
delovni prostor, je dolžan v delovnem prostoru zaposlenega
prepovedati kajenje.
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III.a INFORMIRANJE O TOBAČNIH IZDELKIH

V. NADZOR

18.a člen
Za vse cigarete, ki so na trgu v Republiki Sloveniji, mora
proizvajalec oziroma uvoznik cigaret najmanj enkrat letno
opraviti meritve vsebnosti snovi iz 7. člena tega zakona.
Meritve iz prejšnjega odstavka opravljajo laboratoriji, ki
izpolnjujejo pogoje glede kadrovske, strokovne in tehnične
usposobljenosti in imajo pooblastilo ministra, pristojnega za
zdravje.
Pogoje glede kadrovske, strokovne in tehnične usposobljenosti, ki jih mora izpolnjevati laboratorij iz prejšnjega
odstavka, določi minister, pristojen za zdravje.
Stroške meritev iz prvega odstavka tega člena nosi
proizvajalec oziroma uvoznik cigaret.
Laboratorij iz drugega odstavka tega člena opravlja tudi
meritve na zahtevo zdravstvenega inšpektorata.
O rezultatih opravljenih meritev laboratorij iz drugega
odstavka tega člena obvesti:
– proizvajalca oziroma uvoznika cigaret v primeru meritev na podlagi prvega odstavka tega člena;
– Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

20. člen
Nadzor nad izvajanjem zakona opravlja ministrstvo,
pristojno za zdravje, nadzor nad izvajanjem 6., 15. in 16.
člena tega zakona opravlja zdravstvena inšpekcija, nadzor
nad izvajanjem 8., 9., 9.a, 9.b, 9.c, 10., 11. in 14. člena
tržna inšpekcija, nadzor nad izvajanjem 17. in 18. člena pa
inšpekcija dela.
Nadzor nad izvajanjem 8. in 9. člena tega zakona pri
uvozu tobačnih izdelkov opravlja Carinska uprava Republike
Slovenije.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobačni
izdelki proizvajajo in prodajajo v nasprotju s 6., 8., 9., 9.a, 9.b
in 9.c členom tega zakona, z odločbo prepove proizvodnjo
in prodajo tobačnih izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz
proizvodnje oziroma prodaje.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se oglašujejo
tobačni izdelki v nasprotju z 10. členom tega zakona, z odloč
bo prepove oglas.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Za izvršitev odločbe iz četrtega odstavka tega člena
lahko pristojni inšpekcijski organ odredi takojšnjo odstranitev oglasnega materiala na stroške pravne osebe oziroma
posameznika, ki stori prekršek v zvezi z 10. členom tega
zakona.

18.b člen
Posamezni proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov so
dolžni enkrat letno javnemu zavodu Inštitutu za varovanje
zdravja Republike Slovenije posredovati naslednjo dokumentacijo:
– seznam sestavin in količine sestavin, uporabljenih pri
proizvodnji tobačnih izdelkov, in sicer po znamkah in vrstah,
ki mora biti sestavljen glede na težo posameznih sestavin v
tobačnem izdelku, začenši z najtežjo;
– izjavo o razlogih za vključitev sestavin z navedbo o
njihovem delovanju in vrsti;
– toksikološke podatke, ki jih imajo proizvajalci in uvozniki
v zvezi s sestavinami v zgoreli oziroma nezgoreli obliki, kakor
je primerno, ki se zlasti nanašajo na njihove vplive na zdravje,
upoštevajoč med drugim kakršnekoli učinke odvisnosti.
18.c člen
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije mora
redno letno obveščati ministrstvo, pristojno za zdravje, javnost ter z dnem pristopa k Evropski uniji tudi Evropsko
komisijo o:
– rezultatih opravljenih meritev za vse cigarete, ki so v
proizvodnji in prodaji v Republiki Sloveniji;
– ugotovljenih kršitvah v zvezi s tretjim odstavkom
6. člena tega zakona;
– podatkih, ki jih pridobi na podlagi predložene dokumentacije iz prejšnjega člena, pri čemer mora upoštevati
varovanje podatkov v zvezi s specifično formulo tobačnega
izdelka, ki je del poslovne skrivnosti.
Roke in način obveščanja iz prejšnjega odstavka določi
minister, pristojen za zdravje.
Za podatke v zvezi s specifično formulo iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena se ne štejejo podatki o vsebnosti
katrana, nikotina in ogljikovega monoksida.
IV. SREDSTVA
19. člen
Za uresničevanje nalog Sveta za zdravje iz 5. člena
tega zakona in za uresničevanje nalog Inštituta za varovanje
zdravja Republike Slovenije iz 18.c člena se sredstva zagotavljajo v državnem proračunu.
Za izvajanje programov iz 5. člena in ukrepov iz 5.a
člena tega zakona se sredstva zagotavljajo v državnem
proračunu. Višina sredstev se določa z letnim proračunom
v sorazmerju s predvidenim obsegom potreb in prihodkov iz
naslova trošarin za tobačne izdelke.

VI. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo od 500.000 tolarjev do 8,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če proizvaja ali prodaja cigarete, ki vsebujejo več kot
12 mg katrana na cigareto (drugi odstavek 6. člena);
2. če od 1. januarja 2004 proizvaja ali prodaja cigarete
za Republiko Slovenijo in države članice Evropske unije, od
1. januarja 2007 pa tudi za izvoz v druge države, ki vsebujejo
več kot 10 mg katrana na cigareto, 1 mg nikotina na cigareto
in 10 mg ogljikovega monoksida na cigareto (tretji odstavek
6. člena);
3. če proizvaja ali prodaja cigarete, ki nimajo na bočni strani embalaže natisnjenih podatkov o tem, koliko miligramov katrana, nikotina in ogljikovega monoksida vsebuje
posamezna cigareta (8. člen), na način, kot ga določa prvi
odstavek 9.c člena tega zakona, oziroma imajo natisnjene
napačne podatke;
4. če proizvaja ali prodaja tobačne izdelke, ki nimajo na
prednji strani embalaže in zunanje embalaže natisnjenega
enega od opozoril iz prvega odstavka 9. člena tega zakona,
na način, kot ga določata drugi in tretji odstavek 9. člena tega
zakona ter prvi odstavek 9.c člena tega zakona;
5. če proizvaja ali prodaja tobačne izdelke, ki nimajo na
zadnji strani embalaže in zunanje embalaže natisnjenega
enega od opozoril iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona,
na način, kot to določata peti in šesti odstavek 9. člena tega
zakona ter prvi odstavek 9.c člena tega zakona;
6. če prodaja tobačne izdelke za žvečenje in za njuhanje, ki nimajo na najbolj vidni površini embalaže in zunanje embalaže, razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se
uporabljajo za prodajo na drobno, natisnjenega opozorila iz
prvega odstavka 9.a člena tega zakona, na način iz drugega
odstavka 9.a člena tega zakona in prvega odstavka 9.c člena
tega zakona;
7. če prodaja tobačne izdelke, razen cigaret in tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, v embalaži, katere
najbolj vidna površina presega 75 cm2, in nima na prednji in
zadnji strani embalaže v obsegu najmanj 22,5 cm2 natisnjenega opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega
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zakona na način, kot ga določa prvi odstavek 9.c člena tega
zakona;
8. če prodaja tobačne izdelke, ki imajo podatke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter opozorila iz prvega in
četrtega odstavka 9. člena tega zakona in prvega odstavka
9.a člena tega zakona natisnjene na tobačni znamki, nalepljeni na embalaži (drugi odstavek 9.c člena);
9. če prodaja tobačne izdelke v nasprotju s tretjim odstavkom 9.c člena tega zakona;
10. če prodaja tobačne izdelke brez označbe serijske
številke ali ekvivalenta (četrti odstavek 9.c člena tega zakona);
11. če prodaja tobačne izdelke, ki imajo na embalaži
in zunanji embalaži uporabljena besedila, imena, blagovne
znamke, simbole oziroma druge znake, ki napeljujejo na to,
da je določen tobačni izdelek manj škodljiv (peti odstavek 9.c
člena tega zakona);
12. če sponzorira ali oglašuje tobak in tobačne izdelke
(prvi odstavek 10. člena);
13. če oglašuje izdelke, ki ne sodijo med tobak in tobačne izdelke, vendar s svojim videzom in namenom uporabe
neposredno vzpodbujajo k potrošnji tobaka in tobačnih izdelkov (tretji odstavek 10. člena);
14. če oglašuje tobak in tobačne izdelke v nasprotju z
11. členom tega zakona;
15. če prodaja tobačne izdelke osebam, mlajšim od
15 let (prvi odstavek 14. člena);
16. če prodaja tobačne izdelke iz avtomatskih naprav
(drugi odstavek 14. člena);
17. če prodaja cigarete in druge tobačne izdelke izven
izvirne embalaže proizvajalca (tretji odstavek 14. člena);
18. če prodaja tobak za oralno uporabo (četrti odstavek
14. člena);
19. če v javnih prostorih ne objavi prepovedi kajenja
ter označbe prostorov za nekadilce na vidnem mestu (četrti
odstavek 15. člena);
20. če ne določi prostora za kadilce v gostinskih objektih, kjer se gostom streže hrana (restavracije, gostilne, kavarne, okrepčevalnice in bari) v skladu s prvim odstavkom
16. člena tega zakona oziroma ga ne označi in ne zagotovi
ločitve prostorov za nekadilce na način iz drugega odstavka
16. člena ter ne zagotovi spoštovanja prepovedi kajenja v
prostorih za nekadilce (četrti odstavek 16. člena);
21. če ne določi prostorov, v katerih je dovoljeno kajenje
(prvi odstavek 17. člena);
22. če se ne ravna po določbi 18.a člena in določbi 18.b
člena tega zakona;
23. če se ne ravna po odločbi iz 20. člena tega zakona.
Z globo od 100.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
Z globo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje
samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
Za prekrške iz 1. do 12., 17. in 18. točke prvega odstavka tega člena se poleg globe izreče tudi varstveni ukrep obveznega odvzema tobačnih izdelkov, ki so predmet prekrška,
za prekršek iz 16. točke prvega odstavka tega člena pa tudi
odvzem avtomatskih naprav.
22. člen
Z globo 30.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju prekrška, se kaznuje posameznik:
1. če brezplačno ponuja tobačne izdelke na javnem
mestu in v javnih prostorih (drugi odstavek 10. člena);
2. če kadi v javnem prostoru, kjer je kajenje prepovedano (15. člen in tretji odstavek 16. člena);
3. če kadi v slaščičarnah in mlečnih restavracijah (peti
odstavek 16. člena);
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4. če kadi v delovnih prostorih, kjer to ni dovoljeno (prvi
odstavek 17. člena);
5. če kadi v prostorih državnih organov, ki so namenjeni
stikom s strankami (drugi odstavek 17. člena).
Globo iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka izterja
zdravstveni inšpektor, globo iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka pa inšpektor dela.
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
– ZOUTI (Uradni list RS, št. 57/96) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Natis podatkov iz 8. člena in opozorilo iz 9. člena tega
zakona morajo izdelovalci in uvozniki tobačnih izdelkov zagotoviti najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 45. člen
zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80,
25/86 in 47/86).
25. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov – ZOUTI-A (Uradni list
RS, št. 119/02) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
19. člen
Določilo iz petega odstavka 9.c člena zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov se začne uporabljati 1. januarja 2004.
Cigarete, ki niso označene v skladu z določbami zakona, se lahko proizvajajo, uvažajo in prodajajo najkasneje do
1. januarja 2004. Vsi drugi tobačni izdelki, ki niso označeni v
skladu z določbami tega zakona, se lahko prodajajo najkasneje do 30. septembra 2004.
Prepoved prodaje tobaka za oralno uporabo začne veljati 30. junija 2003.
20. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz tretjega
odstavka 18.a člena zakona, imenuje laboratorij iz drugega
odstavka 18.a člena zakona in določi roke in način obveščanja iz drugega odstavka 18.c člena zakona v treh mesecih
od uveljavitve tega zakona.
21. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov – ZOUTI-B (Uradni list
RS, št. 101/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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629.

Avtentična razlaga drugega odstavka 187. in
drugega odstavka 188. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04) – ORZVO187

Na podlagi 152. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 10. februarja 2006 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
drugega odstavka 187. in drugega odstavka
188. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04) – ORZVO187
v naslednjem besedilu:
"Pri odločanju o prvi podelitvi koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe iz 5. točke prvega odstavka
148. člena tega zakona (dimnikarska služba) na podlagi drugega odstavka 187. člena in drugega odstavka
188. člena tega zakona je veljavna koncesijska pogodba v
pomenu drugega odstavka 187. člena in veljavna pogodba
v pomenu drugega odstavka 188. člena tega zakona le
tista pogodba, ki je bila ne glede na njeno poimenovanje
sklenjena v skladu s 36. členom ZGJS, kar pomeni, da je
bila sklenjena na podlagi predhodno objavljenega javnega
razpisa ali na podlagi določbe v odloku občine o načinu
izvajanja gospodarskih javnih služb, s katero je bilo določeno, da se koncesija za dimnikarsko službo podeli brez
javnega razpisa.".
Št. 801-01/90-3/138
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
EPA 552-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

630.

Št.

631.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Milena NOVAK, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Brežicah.
Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
EPA 678-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

632.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
 rvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
p
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02
in 60/04), je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
10. februarja 2006 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbara KODELA KOLAR, na sodniško mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodišču v Kamniku.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
EPA 678-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Helena MEJAČ, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Kamniku.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
EPA 678-IV

Stran

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
 rvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
p
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02
in 60/04), je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
10. februarja 2006 sprejel

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02
in 60/04), je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
10. februarja 2006 sprejel
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633.

Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in
obnavljanja avtocest za leto 2006

Na podlagi 3.a člena Zakona o družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93 in 126/03) in
112. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št.
35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 9. februarja 2006 sprejel
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SKLEP
o soglasju k Letnemu planu razvoja in
obnavljanja avtocest za leto 2006
Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k
 etnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006,
L
ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na seji dne 2. 12.
2005 in 16. 1. 2006.
Št. 321-10/89-2/650
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EPA 593-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

VLADA
634.

Uredba o spremembah Uredbe o organih v
sestavi ministrstev

Na podlagi 21. člena in drugega odstavka 42. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o organih v sestavi
ministrstev
1. člen
(1) V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni
list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05 in
82/05) se v prvem odstavku 14. člena črta druga alinea.
(2) Črta se tretji odstavek.
(3) Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo
tretji, četrti in peti odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Ministrstvo za promet prevzame naloge, uslužbence,
pravice proračunske uporabe, prostore, opremo in dokumentacijo Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo.
(2) Prevzem iz prejšnjega odstavka mora biti opravljen
najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti sprememb in
dopolnitev akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest Ministrstva za promet.
3. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Ministrstva za promet se s to uredbo uskladi najkasneje v
enem mesecu od njene uveljavitve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-3/2006/7
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2006-3111-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
635.

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe
o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za
vodenje in odločanje v upravnem postopku, in
o strokovnem izpitu iz upravnega postopka

Na podlagi 31. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo in 119/05) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izobrazbi,
ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje
in odločanje v upravnem postopku, in o
strokovnem izpitu iz upravnega postopka
1. člen
V Uredbi o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za
vodenje in odločanje v upravnem postopku, in o strokovnem
izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00 in
66/04; v nadaljnjem besedilu: Uredba) se za 10. členom doda
nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Ne glede na ostale določbe drugega poglavja te uredbe
o stopnji izobrazbe za vodenje postopkov pred izdajo odločb
in odločanje lahko zaposleni, ki so bili v skladu s prehodnimi
določbami Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02) prevedeni v uradniške nazive, čeprav niso izpolnjevali
pogoja izobrazbe, ki je po materialnih določbah Zakona o
javnih uslužbencih določena za imenovanje v takšen naziv,
vodijo postopek pred izdajo odločbe in odločajo v tistih upravnih postopkih, ki bi jih lahko vodili oziroma v njih odločali, če
bi imeli najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot je predpisana
za imenovanje v takšen naziv.«.
2. člen
V 13. členu Uredbe se doda drugi odstavek, ki se
glasi:
»Zaposleni iz 10a. člena te uredbe lahko vodijo postopke pred izdajo odločbe ali odločajo, če opravijo strokovni
izpit za takšno stopnjo izobrazbe kot je sicer predpisana za
izobrazbo za imenovanje v naziv, v katerega so bili prevedeni.«.
3. člen
16. člen Uredbe se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Zaposleni iz 2. člena te uredbe morajo opraviti izpit v
roku šestih mesecev od uveljavitve te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-2/2006/6
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2005-3111-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
636.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in
reševanja

Na podlagi petega odstavka 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,
št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 52/02 – ZDU-1 in
41/04 –ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini
in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
1. člen
V Uredbi o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02 in 17/02 – popravek) se v 1. členu
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S to uredbo se določa v skladu z Direktivo Sveta
96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (UL L št.
10 z dne 14. 1. 1997, str. 13) in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/105/ES z dne 16. decembra 2003 o
spremembi Direktive Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (UL
L št. 345 z dne 31. 12. 2003, str. 97) obveznost upravljavcev
obratov, ki uporabljajo nevarne snovi, da izdelajo načrte
zaščite in reševanja za primer nesreče ter opravijo druge
obveznosti v zvezi z načrti.«.
2. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z organizacijo iz prejšnjega odstavka je mišljen tudi
obrat večjega tveganja za okolje, ki mora v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih
posledic (Uradni list RS, št. 88/05) izdelati načrt zaščite in
reševanja.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
Dosedanji četrti odstavek se nadomesti z novim petim
in šestim odstavkom, ki se glasita:
»Če načrt zaščite in reševanja izdeluje več nosilcev načrtovanja se določi temeljni načrt. Temeljni načrt je praviloma
državni načrt za tiste nesreče, za katere se izdeluje državne
načrte zaščite in reševanja oziroma regijski načrt, če se
izdeluje načrt zaščite in reševanja na regijski ravni. V drugih
primerih so temeljni načrti praviloma občinski načrti zaščite
in reševanja. S temeljnim načrtom morajo biti usklajeni načrti
vseh nosilcev načrtovanja.
Nosilci načrtovanja lahko, če je tako določeno z zakonom ali drugim predpisom, temeljnim načrtom oziroma če
tako odloči Vlada Republike Slovenije ali župan, izdelajo le
posamezne dele načrta zaščite in reševanja oziroma dokumente za izvajanje določenih zaščitnih ukrepov ali nalog
zaščite, reševanja in pomoči.«.
3. člen
V 6. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Načrte zaščite in reševanja morajo izdelati organizacije, ki:
– imajo na svojem območju nevarne snovi v količinah
enakih ali višjih od količin, navedenih v prilogi Uredbe o
preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic
(priloga 1, tabela 1 in tabela 2, stolpec 3);
– v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo jedrske snovi, nafto in njene derivate ter
energetske pline, ki niso zajeti v prejšnji alinei, ali opravljajo
dejavnost oziroma upravljajo sredstva za delo, ki pomenijo
nevarnost za nastanek nesreče; za nesreče, ki jih lahko
povzročijo s svojo dejavnostjo;
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– upravljajo velike infrastrukturne in druge sisteme; za
nesreče, ki jih lahko povzročijo zaradi motenj v delovanju ali
zaradi opustitve dejavnosti.
Župan lahko odloči, da načrte zaščite in reševanja za
določene vrste nesreč izdelajo poleg organizacij iz prejšnjega
odstavka tudi druge organizacije, zlasti tiste, ki so izvajalci
občinskih izbirnih ali obveznih javnih služb. Župan lahko
odloči, da druge organizacije v skladu z občinskimi načrti
načrtujejo le izvedbo zaščitnih ukrepov ali določenih nalog
zaščite, reševanja in pomoči v primeru nesreče.
Organizacije, ki opravljajo vzgojno izobraževalno, socialno, zdravstveno ali drugo dejavnost, ki obsega tudi oskrbo
ali varovanje 30 ali več oseb, načrtujejo v skladu z zakonom
izvedbo zaščitnih ukrepov ter določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči usklajeno z načrti dejavnosti ter občinskimi
načrti zaščite in reševanja.
Organ upravljanja organizacije je odgovoren za pripravo, stanje in izvajanje načrtov zaščite in reševanja. Pri
izdelavi načrtov za primer nesreč z nevarnimi snovmi morajo
sodelovati notranje organizacijske enote in službe, zaposleni
ter po potrebi zunanje strokovne organizacije. V pripravo
načrtov zaščite in reševanja za primer nesreč z nevarnimi
snovmi, morajo biti vključeni tudi vsi podizvajalci, s katerimi
ima organizacija sklenjene dolgoročne pogodbe.
Merila za določitev organizacij iz prvega odstavka tega
člena so v dodatku, ki je sestavni del te uredbe.«.
4. člen
V 8. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Priloge in dodatki, ki so skupni vsem načrtom, se
hranijo v skupni mapi kot priloga vsem načrtom; posebne
priloge in dodatki k posameznim načrtom pa se hranijo pri
posameznem načrtu.«.
Dosedanji četrti odstavek se nadomesti z novim petim
in šestim odstavkom, ki se glasita:
»Načrt zaščite in reševanja ob vojaškem napadu na
državo obsega poleg vsebin iz prejšnjih odstavkov tudi druge
dokumente, če je tako določeno s predpisi o obrambnem
načrtovanju.
Kot del državnih načrtov zaščite in reševanja se načrtujejo ukrepi in naloge po ministrstvih in dejavnostih ter pri drugih nosilcih načrtovanja po tej uredbi, s katerimi se zagotovi
načrtno višja pripravljenost ali usklajeno izvajanje zaščite,
reševanja in pomoči v skladu z obveznostmi, prevzetimi v
mednarodnih organizacijah, zlasti pri odzivanju na krizne
razmere praviloma izven države. Vrsto ukrepov in nalog ter
nosilce načrtovanja določi Vlada Republike Slovenije.«.
5. člen
V 10. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku
besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določila prejšnjega člena morajo organizacije iz prve in druge alinee prvega odstavka 6. člena te
uredbe v posamezna poglavja načrta vključiti:«
V drugem odstavku se za četrto alineo doda nova peta
alinea, ki se glasi:
»– možnost okrepljenega sodelovanja med državami
članicami Evropske unije oziroma pomoči ob intervencijah
ob nesreči;«.
6. člen
V prvem odstavku 11. člena se prva alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– pristojni organi ali službe občinske uprave,«.
V drugem odstavku se za besedilom »organizacija njihovega delovanja« postavi vejica in doda besedilo »ukrepi
za zmanjšanje posledic nesreče«.
V tretjem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se
glasi:
»Načrt dejavnosti sprejme predstojnik organa ali službe
po opravljenem preverjanju usklajenosti.«.
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7. člen
V 15. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Izdelava načrtov zaščite in reševanja, določitev temeljnega načrta za posamezno nesrečo ter postopek usklajevanja načrtov posameznih nosilcev načrtovanja, se praviloma
določi z letnimi načrti varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami na državni oziroma lokalni ravni ali z odločitvijo
Vlade Republike Slovenije oziroma župana. Če z načrti postopek usklajevanja ni določen, se ga določi ob sprejemu
temeljnega načrta.
Usklajevanje temeljnih načrtov z nosilci načrtovanja
se izvede praviloma tako, da se jim pošlje v morebitne
pripombe predlog temeljnega načrta. Predlog državnega
načrta se pošlje ministrstvom in vladnim službam, regijam
ter občinam. Predlog regijskega načrta se pošlje občinam.
Predlog občinskega načrta se pošlje nosilcem načrtovanja
ter drugim, ki sodelujejo pri izvajanju zaščitnih ukrepov ali
nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju občine.
Pripombe in predlogi nosilcev načrtovanja se po presoji
organa, pristojnega za izdelavo načrta, vključijo v končni
predlog načrta. Šteje se, da je predlog načrta poslan v
pripombe nosilcem načrtovanja, če je predlog načrta javno
objavljen in so nosilci načrtovanja obveščeni o objavi ter
roku za zbiranje pripomb in predlogov.
Nosilci načrtovanja, ki morajo uskladiti s temeljnim načrtom svoje načrte zaščite in reševanja, načrtovati zaščitne
ukrepe ali izvajanje določenih nalog zaščite, reševanja in
pomoči, pred sprejemom načrtov pošljejo predlog načrta v
pripombe nosilcu načrtovanja, ki je sprejel temeljni načrt. Za
usklajevanje načrtov v skladu s prejšnjim in tem odstavkom,
skrbijo organi, pristojni za izdelavo načrtov oziroma skrbniki
načrtov.
Organi upravljanja organizacije, ki morajo izdelati načrte
zaščite in reševanja v skladu s to uredbo, morajo pristojnim
občinskim ali državnim organom dati podatke za izdelavo
občinskih ali državnih načrtov zaščite in reševanja pred začetkom obratovanja oziroma ob spremembi dejavnosti. Ti
podatki morajo obsegati opis izrednih dogodkov, ki se lahko
razvijejo v nesrečo ali opis nesreče, iz katerega je razvidna
približna količina izpusta nevarnih snovi, stopnja nevarnosti
in možne posledice za ljudi in okolje, površina prizadetega
območja, časovni potek, v katerem se lahko nepredvideni
dogodek razvije v nesrečo, pregled nujnih ukrepov za preprečitev oziroma zmanjšanje verjetnosti nastanka in posledic
nesreče z navedbo opreme ter postopkov, ki bi se pri tem
uporabili.
Če iz podatkov organizacije iz prve alinee prvega odstavka 6. člena te uredbe izhaja, da organizacija ne more
povzročiti večje nesreče, ki bi zahtevala izdelavo občinskega
načrta za nesreče z nevarnimi snovmi, lahko občina z obrazloženo vlogo zaprosi za oprostitev izdelave načrta zaščite
in reševanja Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki o oprostitvi odloči. Če je izdelave načrta zaščite
in reševanja oproščena občina, ki se nahaja na obmejnem
območju, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje o tem obvesti pristojni organ sosednje države članice
Evropske unije.«.
8. člen
V 16. členu se v prvem odstavku besedilo »pri izdelavi
načrtov« nadomesti z besedilom »pri izdelavi in spreminjanju
načrtov«.
9. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Organizacije iz prve alinee prvega odstavka 6. člena
te uredbe, ki začnejo obratovati po uveljavitvi te uredbe,
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja pred začetkom
obratovanja.

Uradni list Republike Slovenije
Organizacije, ki zaradi spremembe dejavnosti ali drugih
razlogov izpolnijo pogoje iz prve alinee prvega odstavka 6.
člena te uredbe, morajo izdelati načrte zaščite in reševanja v
enem letu po spremembi dejavnosti. Organizacije so dolžne
potrebne podatke za izdelavo občinskih ali državnih načrtov
zaščite in reševanja iz drugega odstavka 15. člena te uredbe
posredovati pristojnim organom v enem letu po spremembi
dejavnosti.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Organizacije, občine in državni organi morajo načrte
zaščite in reševanja za primer nesreč z nevarnimi snovni
iz prve alinee prvega odstavka 6. člena te uredbe, izdelati
oziroma uskladiti s to uredbo do 1. 7. 2006.
Organizacije, občine in državni organi morajo načrte
zaščite in reševanja, ki so na novo predpisani s to uredbo,
sprejeti v enem letu po uveljavitvi te uredbe.
11. člen
DODATEK Merila za določitev organizacij iz prvega
odstavka 6. člena, se nadomesti z novim DODATKOM Merila za določitev organizacij iz druge in tretje alinee prvega
odstavka 6. člena uredbe, ki morajo izdelati načrte zaščite in
reševanja, ki je objavljen v prilogi te uredbe.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-2/2006/5
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2006-1911-0006
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
DODATEK

Merila za določitev organizacij iz druge in tretje alinee
prvega odstavka 6. člena uredbe, ki morajo izdelati načrte
zaščite in reševanja.
Načrte zaščite in reševanja morajo izdelati:
1. Organizacije, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo jedrske snovi:
a) jedrske elektrarne in jedrske toplarne,
b) raziskovalni jedrski reaktorji z nazivno močjo nad
10 MW,
c) objekti za skladiščenje in odlaganje izrabljenega jedrskega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov.
2. Organizacije energetske dejavnosti, ki imajo najmanj
3000 odjemnih mest:
a) proizvodnja in prenos električne energije,
b) proizvodnja in prenos toplote za daljinsko ogrevanje.
3. Organizacije, ki upravljajo sistem za oskrbo s pitno
vodo z najmanj 3000 odjemnimi mesti.
4. Organizacije, ki upravljajo sredstva za delo, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreče, kadar gre za nasipe in
druge objekte za zadrževanje ali zbiranje vode, če količina
zadržane ali skladiščene vode presega 5 milijonov m³.
5. Organizacije, ki opravljajo ali upravljajo:
a) površinske (kopenske in morske) prevoze, pri katerih
je zmogljivost posameznega prevoznega sredstva večja od
100 potnikov,
b) prevoze ljudi z gondolskimi ali nihajnimi žičnicami v
dolžini najmanj 500 m,
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c) avtocestne in cestne predore, daljše od 500 m, za
nesreče v predorih oziroma avtoceste in hitre ceste za primer
množičnih prometnih nesreč,
d) pristanišča z več kot 10 privezi za ladje,
e) marine s privezi za 100 plovil ali več,
f) mednarodna letališča,
g) ladjedelnice s privezi za dve ali več ladij.
6. Organizacije s področja ravnanja z nevarnimi odpadki:
a) ki zbirajo, odstranjujejo in predelujejo nevarne odpadke,
b) ki začasno, najmanj 12 mesecev skladiščijo nevarne
odpadke v količini 50 ton in več.
7. Organizacije, ki v gospodarske namene izkoriščajo
mineralne surovine v rudarskih objektih pod zemljo.
8. Organizacije, ki upravljajo cevovode za pretok nafte,
naftnih derivatov, zemeljskega plina s premerom 300 mm
ali več.

637.

Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih
zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob
reki Savi v Občini Litija

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A,
10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških
parcelah priobalnega zemljišča ob reki Savi
v Občini Litija
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo na nekaterih zemljiških
parcelah priobalnega zemljišča na levem bregu reke Save
v k.o.1835 Hotič na območju morfoloških enot 03 SM, 03
SM/5100, 02C, 04SM in 02ZR.
2. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu
reke Save poteka po zemljiščih parc. št. 1523/1, 1523/3,
1350/3, 1350/18, 1350/2, 1350/9, 1350/17, 1350/19, 1350/12,
1350/11, 1350/10, 1350/1, 1350/7, 1350/13, 1350/8, 1350/4,
1350/16, 1350/14, 1350/15, 1589/2, 1346/3, 1579/2, 1346/18,
1346/16, 1346/7, 1346/30, 1346/15, 1346/10, 1346/9,
1346/25, 1346/26, 1346/33, 1601/9, 1346/27, 1346/11, vse
k.o. 1835 Hotič, in sega pet metrov od zunanje meje vodnega
zemljišča reke Save parc. št. 1601/4, 1601/6 in 1601/7, vse
k.o.1835 Hotič.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz
prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster
oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki
urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-7/2006/5
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2006-2511-0070
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih
zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob
potoku Metličica v Občini Metlika

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A,
10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških
parcelah priobalnega zemljišča ob potoku
Metličica v Občini Metlika
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo na nekaterih zemljiških
parcelah priobalnega zemljišča na levem in desnem bregu
potoka Metličica na območju podjetja Kolpa, d.d., v Občini
Metlika zaradi izvedbe prekritja potoka Metličice in celovite
ureditve vodnega in priobalnega zemljišča.
2. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem in desnem bregu potoka Metličica poteka po zemljiščih parc. št.
184/5, 184/6, 184/10, 184/11 in 185, vse k.o. Rosalnice, in
sega en meter od zunanje meje vodnega zemljišča potoka
Metličica, parc. št. 1766, k.o. Rosalnice.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz
prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster
oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki
urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-6/2006/6
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2006-2511-0074
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

639.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene
storitev obvezne državne gospodarske javne
službe zbiranja odpadkov s plovil na območju
koprskega tovornega pristanišča

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja državne gospodarske javne
službe zbiranja odpadkov s plovil na območju koprskega
tovornega pristanišča (Uradni list RS, št. 59/05) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cene
storitev obvezne državne gospodarske javne
službe zbiranja odpadkov s plovil na območju
koprskega tovornega pristanišča
I.
V Sklepu o določitvi cene storitev obvezne državne
gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil na
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območju koprskega tovornega pristanišča (Uradni list RS, št.
120/05) se v 1. točki Priloge tabela 1 in tabela 2 spremenita
tako, da se glasita:
ladje

»Tabela 1: posebni pavšalni znesek glede na velikost

Velikost ladje

8.600

od 1.001 BT do vključno 4.000 BT

12.500

od 4.001 BT do vključno 6.000 BT

17.200

od 6.001 BT do vključno 10.000 BT

20.500

od 10.001 BT do vključno 15.000 BT

30.000

več kot 15.001 BT

35.000

PROGRAM
sistematičnega pregledovanja delovnega
in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva
o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi
prisotnosti naravnih virov sevanj

Tabela 2: posebni pavšalni znesek glede na število potnikov na ladji
Število potnikov

SIT

do vključno 10

4.800

od 11 do vključno 50

19.200

od 51 do vključno 200

28.800

za vsakih nadaljnjih 50

3.600

«.

V 2. točki Priloge se v prvem odstavku besedilo »je
najmanjša količina odpadkov, ki se obračuna, 1 m3 za vsako
oddano vrsto odpadkov« nadomesti z besedilom »se prostornine, manjše od 0,5 m3, ne obračuna, in se za prostornino,
ki je enaka ali večja od 0,5 m3, obračuna prostornina, katere
vrednost je na 0,5 m3 natančno navzgor zaokrožena vrednost
prostornine prevzetih odpadkov«.
Besedilo 4. točke Priloge se spremeni tako, da se glasi:
»4. Odvoz trdnih in tekočih odpadkov s plovili od ladje do
pristaniških zmogljivosti na kopnem se obračuna na podlagi
tarife za stroške odvoza s plovili:
Tabela 5: stroški odvoza trdnih in tekočih odpadkov z
ladje s plovili

uporaba plovila za odvoz trdnih odpadkov z ladje na sidru
za vsako začeto uro uporabe plovil za
odvoz zaoljene vode in drugih tekočih
odpadkov z ladje

9.600 SIT
180.000 SIT/h

Če se odvaža trdne odpadke z ladje na sidru s plovilom
za odvoz zaoljene vode in drugih tekočih odpadkov, se odvoza
trdnih odpadkov ne obračuna. «.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35406-1/2006/6
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2006-2511-0063
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Program sistematičnega pregledovanja
delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja
prebivalstva o ukrepih za zmanjšanje
izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih
virov sevanj

Na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SIT

do vključno 1.000 BT

640.

I.
Program je namenjen zagotavljanju varstva pred povečano izpostavljenostjo delavcev in posameznikov iz prebivalstva zaradi naravnih virov ionizirajočih sevanj na območjih
in pri dejavnostih, kjer je povečano tveganje zaradi sevanja
teh virov.
Območja oziroma dejavnosti iz prejšnjega odstavka
so:
– kraške ali druge podzemne jame,
– rudniki,
– toplice, kopališča in drugi vodni viri radona,
– območja, na katerih se ravna z materialom, ki ima
zaradi tehnološke predelave povečano vsebnost naravnih
radionuklidov, ali na katerih se ta material kopiči oziroma
skladišči,
– območja, na katerih se kopiči material ali skladiščijo
ali odlagajo odpadki, ki se običajno ne obravnavajo kot radioaktivni, vendar vsebujejo naravno prisotne radionuklide,
– pri letalskih prevozih,
– druga območja oziroma dejavnost, kjer so delavci
oziroma posamezniki iz prebivalstva izpostavljeni radonu
oziroma toronu ter njunim potomcem, sevanju gama ali kakršnikoli drugi izpostavljenosti zaradi naravnih virov v bivalnem
okolju in na delovnih mestih.
S tem programom se določajo obseg in pogostost pregledovanja delovnega in bivalnega okolja, ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti in merila za sprejemanje ukrepov.
II.
Sistematično pregledovanje delovnega in bivalnega
okolja vsebuje:
– osnovne meritve koncentracije radona oziroma torona, po potrebi pa tudi koncentracije njunih razpadnih produktov in ravnotežnega faktorja oziroma meritve hitrosti doze
zaradi sevanja gama oziroma drugega kozmičnega sevanja
ter prvo oceno izpostavljenosti delavcev ali posameznikov
iz prebivalstva,
– dodatne meritve koncentracije radona oziroma torona,
koncentracije njunih razpadnih produktov in ravnotežnega
faktorja oziroma meritve hitrosti doz sevanja gama oziroma
drugega kozmičnega sevanja, analizo vzrokov za povečane
koncentracije radona ali torona oziroma hitrosti doz ter oceno
izpostavljenosti delavcev in posameznikov iz prebivalstva,
kadar je na podlagi rezultatov meritev iz prejšnje alinee to
potrebno.
Sistematično pregledovanje delovnega in bivalnega
okolja se zagotavlja predvsem tam, kjer so naravnim virom
izpostavljeni otroci, mladina in druge občutljivejše skupine
prebivalcev (bolniki itd.), ter tam, kjer je večja verjetnost, da
lahko letne doze zaradi naravnega sevanja presežejo 1 mSv
zaradi sevanja gama oziroma drugega kozmičnega sevanja
ali 6 mSv zaradi izpostavljenosti radonu in toronu ter njunim
potomcem.
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Sistematično pregledovanje delovnega in bivalnega okolja
iz tega naslova zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje.
III.
Letno se pregleda vsaj 20 objektov, ki so namenjeni
izvajanju vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega
ali izobraževalnega programa (vrtci, osnovne in srednje šole,
dijaški domovi, bolnišnice, zdravstveni domovi itd.).
Osnovne meritve in ocene doz iz prve alinee prvega odstavka prejšnje točke se prednostno izvajajo v objektih, v katerih
je zaradi strukture objekta oziroma sestave tal večja verjetnost
za povečano izpostavljenost naravnim virom sevanja.
Dodatne meritve, ocena doz in analiza vzrokov iz druge
alinee prvega odstavka prejšnje točke se izvedejo, če osnovne meritve in ocena doz pokažejo, da je verjetno, da delavci
ali posamezniki iz prebivalstva prejmejo letno zaradi zadrževanja v prostorih objekta več kot 1 mSv zaradi izpostavljenosti sevanju gama ali več kot 6 mSv zaradi izpostavljenosti
radonu in toronu ter njunim potomcem.
Dodatno se lahko pregledajo tudi drugi objekti oziroma
ocenijo doze pri drugih dejavnostih, če je verjetno, da so
delavci ali posamezniki iz prebivalstva izpostavljeni povečanemu sevanju zaradi naravnih virov.
IV.
Če se na podlagi dodatnih meritev in ocene doz ugotovi,
da delavci ali posamezniki iz prebivalstva letno prejmejo več
kot 1 mSv zaradi sevanja gama oziroma drugega kozmičnega sevanja ali več kot 6 mSv zaradi izpostavljenosti radonu
in toronu ter njunim potomcem, sprejme ministrstvo, pristojno
za zdravje, ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti.
Ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti so lahko prezračevanje prostorov, reorganizacija delovnih nalog in delovnega časa, premestitev delavcev ali posameznikov iz
prebivalstva v druge prostore, prenehanje uporabe prostorov,
v katerih so ljudje najbolj izpostavljeni in druge dejavnosti, ki
pripomorejo k zmanjšanju izpostavljenosti.
Poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko kot ukrep
sprejmejo tudi gradbeni posegi na objektih, če jih je mogoče
izvesti in se oceni, da bodo spremembe zadostno prispevale
k zmanjšanju izpostavljenosti, primerljivih rezultatov pa ni
mogoče doseči z ukrepi iz prejšnjega odstavka.
Ukrepe odredi pristojni inšpektor Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji na podlagi meritev iz prvega
odstavka te točke in po opravljeni inšpekciji.
Odrejeni ukrepi so sorazmerni izpostavljenosti in takšni,
da se ekonomsko najugodneje doseže čim učinkovitejše in
trajno zmanjšanje izpostavljenosti.
V.
Izvedbo ukrepov v objektih, namenjenih izvajanju vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega ali izobraževalnega programa, zagotovi država. Sredstva v skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi zagotovi ministrstvo, pristojno
za osnovno dejavnost, ki ji je objekt namenjen.
Izvedbo ukrepov v drugih objektih zagotovi lastnik
objekta.
Če dejavnost vključuje izpostavljenost delavcev naravnim virom sevanja, izvajanje ukrepov zagotovi nosilec
dejavnosti.
VI.
Pristojni inšpektor Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji lahko odredi tudi ponovne meritve, da se
ugotovi učinkovitost izvedenih ukrepov. Ponovne meritve zagotovi Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.
VII.
Ministrstvo, pristojno za zdravje, zagotavlja izvajanje
izobraževanja in ozaveščanja delavcev in prebivalstva z organizacijo seminarjev, strokovnih srečanj in delavnic ter z
izdajo publikacij o izpostavljenosti naravnim virom sevanja.
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VIII.
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za obdobje
10 let.
Št. 18600-1/2006/6
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2005-2711-0014
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

641.

Spremembe Akta o ustanovitvi
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
kot javnega sklada

Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 22/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SPREMEMBE AKTA
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije kot javnega sklada
1. člen
V Aktu o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 8/04
in 80/04) se v 16. členu pred besedo »uprava« doda beseda
»enočlanska«.
2. člen
V 19. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– daje predhodno mnenje o imenovanju in razrešitvi
enočlanske uprave;«.
3. člen
Za 20. členom se naslov »Uprava« nadomesti z naslovom »Enočlanska uprava«.
4. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Sklad vodi in zastopa enočlanska uprava (v nadaljevanju besedila: direktor).
Direktorja sklada na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju nadzornega sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.
Javni razpis določi nadzorni svet. Objavi se najmanj 45
dni pred potekom mandata direktorja.«.
5. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedi »člana uprave«
nadomesti z besedo »direktorja«.
6. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Direktor je imenovan za štiri leta z možnostjo za ponovno imenovanje.«.
7. člen
V 24. členu se beseda »Uprava« nadomesti z besedo
»Direktor«.
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8. člen
24. a člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. a člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja sklad direktor samostojno in brez omejitev, razen v primerih iz dvanajste
alinee 19. člena in dvanajste alinee 24. člena tega akta.«.
9. člen
V 25. členu se besedilo »s članom oziroma predsednikom uprave sklada« nadomesti z besedilom »z direktorjem«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Član uprave od dne uveljavitve tega akta nadaljuje delo
kot direktor sklada do poteka mandatne dobe.
11. člen
Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne z dnem sprejetja.
Št. 01401-1/2006/7
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2005-2511-0255
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
642.

Pravilnik o namenih, kriterijih, načinu in
postopku dodelitve dodatnih sredstev
občinam po 26.a členu Zakona o financiranju
občin

Na podlagi drugega odstavka 26.a člena Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US,
56/98, 1/99 – ZNIDC, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 79/99
– ZJF in 89/99 – odl. US in 90/05) izdaja minister za lokalno
samoupravo in regionalno politiko v soglasju z ministrom za
finance

PRAVILNIK
o namenih, kriterijih, načinu in postopku
dodelitve dodatnih sredstev občinam
po 26.a členu Zakona o financiranju občin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo nameni, kriteriji, način in
postopek za dodelitev dodatnih sredstev za sofinanciranje
investicij na področju regionalnih razvojnih programov in
izvajanja strukturne, kohezijske ali predpristopne politike na
lokalni ravni (v nadaljnjem besedilu: sredstva).
2. člen
Sredstva se zagotovijo na posebni proračunski postavki
Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko.
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II. NAMENI PORABE SREDSTEV
3. člen
Sredstva so namenjena:
1. Sofinanciranju investicij v lokalno infrastrukturo razvojnega pomena in investicij regionalnih razvojnih programov, in sicer za:
– občinsko prometno infrastrukturo,
– nakup in komunalno opremljanje stavbnih zemljišč,
– komunalno infrastrukturo.
2. Sofinanciranju investicij, ki so povezane s koriščenjem sredstev skladov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), in sicer za:
– stroške izdelave predhodnih študij ter investicijske in
projektne dokumentacije,
– sredstva lastne udeležbe občine.
III. KRITERIJI ZA DOLOČITEV VIŠINE IN POGOJI
ZA KORIŠČENJE SREDSTEV
4. člen
Za vsako proračunsko leto se vnaprej izračuna višina
razpoložljivih sredstev, ki jih lahko v tem letu, na osnovi in
pod pogoji iz tega pravilnika, koristi posamezna občina.
Celotna sredstva iz 2. člena tega pravilnika se razdelijo,
kot sledi:
– 20% sredstev predstavlja kvoto »Finančna izravnava«
– 30% sredstev predstavlja kvoto »Občinske ceste«
– 10% sredstev predstavlja kvoto »Obmejno območje«
– 20% sredstev predstavlja kvoto »Omejeni naravni
dejavniki«
– 10% sredstev predstavlja kvoto »Natura 2000«
– 10% sredstev predstavlja kvoto »Redkost poseljenosti«
Višina razpoložljivih sredstev, ki jih lahko v posameznem letu koristi občina se izračuna po naslednji enačbi:
SVSo = ((FIo x KFI): ∑FI) + ((OCo x KOC): ∑OC) +
+ ((OOo x KOO): ∑OO) + ((ODo x KOD): ∑OD) +
+ ((NAo x KNA): ∑NA) + ((√(Po: ŠPo) x Po) x KRP): ∑RP)
Pri tem je:
SVSo – Skupna višina sredstev, ki jih občina lahko koristi v posameznem letu
FIo – zadnja veljavna finančna izravnava občine po
podatkih ministrstva, pristojnega za finance
KFI – kvota »Finančna izravnava«
∑FI – skupna višina sredstev zadnje veljavne finančne izravnave občin po podatkih ministrstva, pristojnega za
finance
OCo – dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih
poti) v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za promet
KOC – kvota »Občinske ceste«
OCd – skupna dolžina občinskih cest (lokalnih cest in
javnih poti) v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za
promet
OOo – površina desetkilometrskega obmejnega pasu
v občini po podatkih Urada za makroekonomske analize in
razvoj
KOO – kvota »Obmejno območje«
∑OO – skupna površina desetkilometrskega obmejnega pasu v državi po podatkih Urada za makroekonomske
analize in razvoj
ODo – površina kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v občini po podatkih
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo
KOD – kvota »Omejeni naravni dejavniki«
∑OD – skupna površina kmetijskih zemljišč v uporabi
na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v državi po
podatkih ministrstva, pristojnega za kmetijstvo

Uradni list Republike Slovenije
NAo – površina območja Nature 2000 v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za okolje in prostor
KNA – kvota »Natura 2000«
∑KNA – skupna površina območja »Natura 2000« v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za okolje in prostor
Po – površina občine po podatkih Geodetske uprave
RS
ŠPo – število prebivalcev občine po podatkih Statističnega urada RS
KRP – Kvota »Redkost poseljenosti«
∑RP – vsota faktorjev redkosti poseljenosti po posameznih občinah, ki so rezultat formule √(Po:ŠPo) x Po; bazo
podatkov predstavljajo podatki Geodetske uprave RS in Statističnega urada RS
5. člen
Občini se v okviru razpoložljivih sredstev, izračunanih v
skladu s prejšnjim členom, odobrijo sredstva za namene iz
3. člena tega pravilnika, če je:
– s strani pristojnega organa sprejeta investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z uredbo, ki določa enotno
metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije oziroma področnimi metodologijami,
– izdano ustrezno dovoljenje po zakonu, ki ureja graditev objektov (gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija, kadar gre za enostavni objekt),
ali
– podpisano pismo o nameri izvedbe investicije s predvideno finančno konstrukcijo in terminskim načrtom izvedbe
investicije, kadar kandidira za sredstva za stroške predhodnih študij ter investicijske in projektne dokumentacije,
ali
– podpisana pogodba o odobrenih sredstvih sklada oziroma skladov EU, kadar kandidira za sredstva lastne udeležbe pri projektih, financiranih iz EU.
Občina mora imeti, poleg razpoložljivih sredstev občine
po tem pravilniku, v ustrezni višini zagotovljena sredstva za
izvedbo investicije.
IV. ODOBRITEV SREDSTEV
6. člen
Pogoj za začetek postopka so zagotovljena namenska
sredstva v proračunu.
Po izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ob upoštevanju določb tega pravilnika, izračuna višine
razpoložljivih sredstev, ki jih lahko koristijo posamezne občine ter vsako posamezno občino pisno obvesti o razpoložljivih
sredstvih in povabi k oddaji načrta porabe teh razpoložljivih
sredstev (v nadaljnjem besedilu: načrt porabe).
Povabilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– namene koriščenja razpoložljivih sredstev,
– navedbo dokumentov, ki jih je treba predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena tega pravilnika; minimalni obseg dokumentacije določa pravilnik, ki ureja izdajanje
soglasij k finančnemu pokritju investicijskih projektov občin,
– rok za vložitev načrta porabe,
– vzorce pogodb,
– naslov in druge potrebne podatke, pomembne za
pripravo in predložitev načrta porabe.
7. člen
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko po prejemu načrtov porabe s strani
posamezne občine preveri, ali je:
– načrt porabe posredovan pravočasno oziroma do
roka, ki je določen v povabilu,
– načrt porabe popoln oziroma ali vsebuje vse v povabilu zahtevane dokumente oziroma dokazila in
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– iz načrta porabe nedvoumno razviden namen porabe
sredstev iz 3. člena tega pravilnika.
8. člen
Če načrt porabe ni posredovan Službi Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v
roku, določenem v povabilu iz tretjega odstavka 6. člena tega
pravilnika, se zavrne in vrne pošiljatelju.
Če načrt porabe ne vsebuje vseh v povabilu zahtevanih dokumentov oziroma dokazil, se občino v roku 8 dni od
prejema pozove, da ga dopolni. Rok za dopolnitev ne sme
biti daljši od 15 dni. Šteje se, da je načrt porabe popoln, ko
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko od občine prejme vse dokumente oziroma
dokazila, zahtevana v pozivu za dopolnitev. Če občina načrta
porabe v roku ne dopolni, se ta zavrne.
Če je iz načrta porabe razviden namen porabe sredstev, ki ni skladen z določbami 3. člena tega pravilnika, se
zavrne.
Kadar se ob preverjanju načrta porabe pojavi dvom o
namenu oziroma kadar so navedbe nejasne in dvoumne, se
lahko občino pozove k dodatnim obrazložitvam.
9. člen
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v roku 15 dni od prejema pravočasnega, pravilnega in popolnega načrta porabe pripravi predlog sklepa o znesku sofinanciranja investicijskega projekta
občine v okviru razpoložljive višine sredstev občine in pristopi
k pridobitvi soglasja ministrstva, pristojnega za finance, v
skladu s pravilnikom, ki ureja izdajanje soglasij k finančnemu
pokritju investicijskih projektov občin.
10. člen
V roku 5 dni po prejemu soglasja ministrstva, pristojnega za finance, k finančnemu pokritju investicijskih projektov,
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko izda sklep sklepa o znesku sofinanciranja
investicijskega projekta občine in ga skupaj s pogodbo posreduje občini ter jo pozove k sklenitvi pogodbe v določenem
roku. Če občina v določenem roku pogodbe ne podpiše, se
šteje, da se odobrenim sredstvom odpoveduje.
Sklep o znesku sofinanciranja investicijskega projekta
občine mora vsebovati pravni pouk.
11. člen
Po preteku roka za oddajo načrtov porabe Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko ugotovi višino sredstev, za katera občine niso oddale
pravočasnih, pravilnih in popolnih načrtov porabe.
Po preteku roka za sklenitev pogodb Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko ugotovi višino sredstev, ki s pogodbami niso bila
razporejena.
Po preteku roka za porabo sredstev, določenega s
pogodbo, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ugotovi višino sredstev, ki
niso bila porabljena.
12. člen
Na osnovi ugotovitev iz prejšnjega člena Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko ugotovi višino neodobrenih, nerazporejenih oziroma
neporabljenih sredstev (v nadaljnjem besedilu: preostanek
sredstev).
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko lahko za preostanek sredstev:
– ponovno povabi občine k oddaji načrta porabe in
jim po postopku, opredeljenem v tem pravilniku odobri
sredstva, do višine, določene v skladu s 4. členom tega
pravilnika,
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– s sklepom prerazporedi sredstva posamezne občine
med odobrenimi investicijami, opredeljenimi v predloženem
načrtu porabe, in sicer največ za razliko sredstev med vrednostjo investicije in že odobrenimi sredstvi.
V. PORABA SREDSTEV IN ZAGOTAVLJANJE
NAMENSKE PORABE SREDSTEV
13. člen
Pogodba mora vsebovati določila v zvezi z zagotavljanjem namenske porabe sredstev in možnostjo izvajanja
kontrole o namenski porabi sredstev. Poraba sredstev se
realizira v skladu z določili pogodbe.
V primeru, da se ugotovi poraba sredstev v nasprotju
s pogodbo, je občina dolžna sredstva, dodeljena na podlagi
tega pravilnika, vrniti v državni proračun.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
V letu 2006 lahko občine kandidirajo za sredstva po tem
pravilniku tudi za že pričete investicije, če je bilo za te investicije pred njihovim začetkom pridobljeno soglasje ministrstva,
pristojnega za finance. V tem primeru je omenjeno soglasje
obvezna priloga načrta porabe.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-13/2005-49
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2005-1536-0041
dr. Ivan Žagar l.r.
Minister,
pristojen za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

643.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji
zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti
in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti hrupu pri delu
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/10/ES z dne 6. februarja 2003 o
minimalnih zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup) (sedemnajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/
EGS) (UL L št. 42 z dne 15. 2. 2003, str. 38), določa zahteve
za varovanje delavcev pred tveganji za varnost in zdravje, ki
so ali bi lahko bila posledica izpostavljenosti hrupu, in zlasti
pred tveganji za poškodbe sluha.
(2) Ta pravilnik določa tudi obveznosti delodajalca v
zvezi z varovanjem delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu.
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(3) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za dejavnosti,
v katerih so ali bi lahko bili delavci zaradi svojega dela izpostavljeni tveganjem zaradi hrupa.
2. DEFINICIJE
2. člen
Kot merila za okvaro sluha so s tem pravilnikom določene naslednje fizikalne veličine:
a) konična raven zvočnega tlaka (ppeak): maksimalna
vrednost C–vrednotenega trenutnega zvočnega tlaka;
b) raven dnevne izpostavljenosti (LEX,8h) (dB(A) glede
na referenčni tlak 20 μPa): časovno vrednoteno povprečje
izpostavljenosti hrupu v času osemurnega delavnika, kakor
je definirano v točki 3.6 standarda SIST ISO 1999. Raven
dnevne izpostavljenosti upošteva vse vrste hrupa pri delu,
tudi impulzni hrup;
c) raven tedenske izpostavljenosti (LEX,8h): časovno vrednoteno povprečje dnevne izpostavljenosti hrupu v času
osemurnega delavnika v petdnevnem delovnem tednu, kakor
je definirano v Opombi 2 k točki 3.6 standarda SIST ISO
1999.
3. MEJNI VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI IN
OPOZORILNE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI
3. člen
Ta pravilnik predpisuje naslednji mejni vrednosti izpostavljenosti in opozorilne vrednosti izpostavljenosti v osemurnem delavniku ter naslednje konične ravni zvočnih tlakov:
a) mejni vrednosti izpostavljenosti:
ločeno za LEX,8h = 87 dB(A) in ppeak = 200 Pa (140 dB(C)
glede na referenčni tlak 20 μPa);
b) zgornji opozorilni vrednosti izpostavljenosti:
ločeno za LEX,8h = 85 dB(A) in ppeak = 140 Pa (137 dB(C)
glede na referenčni tlak 20 μPa);
c) spodnji opozorilni vrednosti izpostavljenosti:
ločeno za LEX,8h = 80 dB(A) in ppeak = 112 Pa (135 dB(C)
glede na referenčni tlak 20 μPa).
4. člen
Za mejni vrednosti izpostavljenosti velja, da mora delodajalec pri določanju dejanske izpostavljenosti delavcev
upoštevati zmanjšanje hrupa zaradi osebne varovalne opreme za varovanje sluha, ki jo nosi delavec, medtem ko za
opozorilne vrednosti izpostavljenosti velja, da tega učinka
ne sme upoštevati.
5. člen
Pri delovnih opravilih, pri katerih se dnevna izpostavljenost hrupu od dneva do dneva pomembno spreminja,
lahko delodajalci v utemeljenih primerih pri uporabi mejnih
vrednosti izpostavljenosti in opozorilnih vrednosti izpostavljenosti za presojo ravni hrupa, ki so mu delavci izpostavljeni,
namesto dnevne upoštevajo tedensko izpostavljenost pod
pogojem, da:
a) tedenska izpostavljenost, ki jo pokaže ustrezen nadzor, ne presega mejne vrednosti izpostavljenosti 87 dB(A);
b) sprejmejo ustrezne ukrepe, ki tveganja, povezana s
temi dejavnostmi, zmanjšajo na najnižjo možno raven.
6. člen
(1) Šteje se, da je delo moteno, če so pri značilnih delih
na delovnem mestu presežene ekvivalentne ravni hrupa, kot
so navedene v Prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Zahteve za nemoteno delo je treba upoštevati pri
načrtovanju proizvodnega ali delovnega procesa.
(3) Če se ugotovi, da je delo zaradi hrupa moteno, mora
delodajalec proučiti možnosti za zmanjšanje motenj in/ali
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poskrbeti, da je takšnemu hrupu izpostavljeno čim manjše
število delavcev.
4. UGOTAVLJANJE IN OCENA TVEGANJ
7. člen
(1) Delodajalec mora v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: zakon) presoditi razmere glede hrupa, ki so mu delavci izpostavljeni, presojo utemeljiti in po potrebi zagotoviti meritve ravni hrupa.
(2) Uporabljeni postopki meritev ter instrumenti morajo
ustrezati značilnostim razmer, še zlasti glede značilnosti merjenega hrupa, trajanju izpostavljenosti, dejavnikom okolja ter
značilnosti merilnih inštrumentov. Postopki meritev in instrumenti morajo omogočiti določitev parametrov iz 2. člena tega
pravilnika ter omogočiti zaključek, ali so v danem primeru
vrednosti iz 3. člena tega pravilnika presežene.
(3) Delodajalec lahko ob upoštevanju določbe prejšnjega odstavka uporabi tudi metodo vzorčenja, ki mora pokazati
značilno osebno izpostavljenost delavca.
(4) Presojo in merjenje iz prejšnjih odstavkov opravljajo
strokovni delavci ali službe v skladu z zakonom in predpisi,
ki urejajo opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri
delu. Podatke, pridobljene s presojo in/ali merjenjem ravni izpostavljenosti hrupu je potrebno hraniti na način, ki omogoča
poznejše primerjanje rezultatov in zaključke.
(5) Pri presoji rezultatov meritev se mora upoštevati
merska negotovost v skladu z metrološko prakso.
(6) Izvajalec meritev mora izdelati zapisnik o meritvah
hrupa, v katerem navede zlasti:
– podatke o naročniku meritev;
– podatke o izvajalcu meritev;
– datum in čas trajanja posamezne meritve;
– opis virov hrupa v delovnem okolju ter stanja v času
trajanja meritev;
– podatke o glavnih značilnostih hrupa (npr. kontinuirani, impulzni, periodični);
– podatke o uporabljenih instrumentih;
– podatke o izračunanih ravneh hrupa in vrednotenju
le teh glede na predpisane opozorilne in mejni vrednosti iz
3. člena tega pravilnika;
– oceno o doseženi natančnosti in zanesljivosti meritev;
– podatke o vseh izmerjenih vrednostih, potrebnih za
izračun ravni hrupa vključno s trajanjem izpostavljenosti delavca hrupu.
(7) Na podlagi zapisnika o meritvah hrupa izvajalec
meritev hrupa izdela poročilo, v katerem analizira rezultate
meritev hrupa.
8. člen
Pri izdelavi ocene tveganja zaradi izpostavljenosti delavcev hrupu mora delodajalec nameniti posebno pozornost:
a) velikosti, vrsti in trajanju izpostavljenosti hrupu, vključno z upoštevanjem prisotnosti impulznega hrupa, kjer se pri
določanju ravni dnevne izpostavljenosti iz točke b) 2. člena
tega pravilnika, upošteva impulzni značaj hrupa na ta način,
da se izmerjeni ekvivalentni ravni hrupa prišteje razliko med
to izmerjeno ekvivalentno ravnijo hrupa in povprečno ravnijo
hrupa, izmerjeno z dinamiko I (Impulse). Razlika se prišteje le
tedaj, če je večja kot 2 dB(A). Če je razlika večja kot 6 dB(A),
se prišteje 6 dB(A). Ekvivalentno raven hrupa in povprečno
raven hrupa, izmerjeno z dinamiko I (Impulse), je potrebno
meriti istočasno;
b) mejnima vrednostima in opozorilnim vrednostim izpostavljenosti iz 3. člena tega pravilnika;
c) vplivom na varnost in zdravje posebno ogroženih
skupin delavcev;
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č) kolikor je to mogoče, vplivom na varnost in zdravje
delavcev, ki izhajajo iz medsebojnega učinkovanja hrupa in
ototoksičnih snovi pri delu ter medsebojna učinkovanja hrupa
in vibracij;
d) možnosti, da hrup moti slišnost opozorilnih zvočnih
signalov ali drugih zvokov, ki jih je potrebno upoštevati, da se
zmanjša tveganje za nezgode;
e) podatkom o emisiji hrupa, ki jih zagotovijo proizvajalci
delovne opreme v skladu s posebnimi predpisi;
f) obstoju delovne opreme, ki povzroča manj hrupa;
g) podaljšanju izpostavljenosti hrupu zaradi dela preko
polnega delovnega časa, ki ga odredi delodajalec;
h) ustreznim podatkom, pridobljenim z zdravstvenim
nadzorom, vključno z objavljenimi podatki, če ti obstajajo;
i) opremi za varovanje sluha s primernim dušenjem.
9. člen
Delodajalec mora imeti izdelano oceno tveganja v skladu z zakonom in določene ukrepe v skladu z 10., 11., 12. in
13. členom tega pravilnika. Ocena tveganja mora biti shranjena in dostopna v tiskani obliki ali na drugem primernem nosilcu podatkov. Oceno tveganja je treba redno posodabljati,
zlasti, če so nastale pomembne spremembe, zaradi katerih
bi ocena tveganja lahko zastarela, ali če rezultati zdravstvenega nadzora pokažejo, da je to potrebno.
5. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ALI ZMANJŠANJE
IZPOSTAVLJENOSTI
10. člen
(1) Delodajalec mora ob upoštevanju tehničnega napredka in temeljnih načel za varnost in zdravje pri delu,
določenih v zakonu, z razpoložljivimi ukrepi zagotoviti, da
se tveganja, ki izhajajo iz izpostavljenosti hrupu odpravijo pri
viru ali zmanjšajo na najnižjo možno mero.
Delodajalec izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka zlasti tako, da:
a) uvaja druge delovne postopke, pri katerih je izpostavljenost hrupu manjša;
b) izbira, glede na naravo dela, primerno delovno opremo, ki povzroča najmanjši možni hrup, ali tako delovno
opremo, ki je v skladu s predpisi Skupnosti in zmanjšuje
izpostavljenost hrupu;
c) načrtuje in urejuje delovna mesta;
č) ustrezno informira in usposablja delavce glede pravilne in varne uporabe delovne opreme z namenom zmanjšanja
njihove izpostavljenosti hrupu na najnižjo možno mero;
d) zmanjšuje hrup s tehničnimi ukrepi, s katerimi:
– se zmanjšuje hrup, ki se širi po zraku, na primer z
zasloni, okrovi, oblogami za absorbcijo zvoka;
– se zmanjšuje hrup, ki se širi po konstrukciji, na primer
z dušenjem ali izolacijo;
e) pripravlja ustrezne programe za vzdrževanje delovne
opreme, delovnih mest in sistemov delovnih mest;
f) organizira delo tako, da:
– omejuje trajanje in velikost izpostavljenosti;
– načrtuje zadostne odmore med delom.
(2) Če je ena od obeh ali če sta obe zgornji opozorilni
vrednosti izpostavljenosti iz 3. člena tega pravilnika preseženi, mora delodajalec na podlagi ocene tveganja iz 7., 8. in
9. člena tega pravilnika izdelati in izvesti program tehničnih
in/ali organizacijskih ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti
delavcev hrupu, pri čemer upošteva zlasti ukrepe iz prejšnjega odstavka.
(3) Delodajalec mora na podlagi ocene tveganja iz 7., 8.
in 9. člena tega pravilnika delovna mesta, na katerih je verjetno, da bodo delavci izpostavljeni hrupu, ki presega zgornji
opozorilni vrednosti izpostavljenosti iz 3. člena tega pravilni-
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ka, označiti z ustreznimi varnostnimi znaki. Ta območja mora,
če je to tehnično izvedljivo in upravičeno zaradi nevarnosti
za prekomerno izpostavljenost, razmejiti od ostalih delovnih
mest in omejiti dostop do njih.
(4) Hrup mora biti v prostorih za počitek, ki jih glede
na naravo dela delavcem zagotovi delodajalec, čim manjši in mora ustrezati namembnosti in pogojem uporabe teh
prostorov.
(5) Delodajalec mora ukrepe iz tega člena prilagoditi
potrebam in lastnostim posebno ogroženih skupin delavcev
v skladu z zakonom.

č) rezultatov presoj in/ali meritev hrupa, opravljenih v
skladu s 7., 8. in 9. členom tega pravilnika, skupaj z obrazložitvijo njihovega pomena in možnih tveganj;
d) pravilne uporabe opreme za varovanje sluha;
e) načina zaznavanja in obveščanja o znakih okvare
sluha;
f) pogojev, pod katerimi so delavci upravičeni do zdravstvenega nadzora in o namenu zdravstvenega nadzora iz
15. člena tega pravilnika;
g) varnih delovnih postopkov, s katerimi se izpostavljenost hrupu omeji na najnižjo možno mero.

6. OSEBNA VAROVALNA OPREMA

9. POSVETOVANJE IN SODELOVANJE DELAVCEV

11. člen
(1) Delodajalec mora dati delavcem na razpolago ustrezno osebno varovalno opremo v skladu z zakonom in predpisi
o osebni varovalni opremi, če tveganj pred izpostavljenostjo
hrupu ni možno preprečiti z drugimi ukrepi.
(2) Delavci morajo imeti na razpolago osebno varovalno
opremo za varovanje sluha vsaj takrat, kadar izpostavljenost
hrupu presega eno od obeh ali obe spodnji opozorilni vrednosti iz 3. člena tega pravilnika ter uporabljati osebno varovalno
opremo za varovanje sluha takrat, kadar je izpostavljenost
hrupu enaka ali presega eno od obeh ali obe zgornji opozorilni vrednosti iz 3. člena tega pravilnika.
(3) Delodajalec mora izbrati takšno osebno varovalno
opremo za varovanje sluha, ki prepreči tveganje za okvaro
sluha ali ga zmanjša na najnižjo možno mero.
(4) Delodajalec mora zagotoviti, da delavci uporabljajo
osebno varovalno opremo za varovanje sluha in je odgovoren za nadzor nad učinkovitostjo ukrepov, sprejetih v skladu
s tem členom.

14. člen
Delodajalec mora zagotoviti posvetovanje in sodelovanje delavcev in/ali njihovih predstavnikov glede zadev iz tega
pravilnika v skladu z določbami zakona, ki ureja področje
varnosti in zdravja pri delu, še posebno na področjih:
– ocene tveganj in določanja ukrepov iz 7., 8. in 9. člena
tega pravilnika, ki jih namerava sprejeti,
– aktivnosti, ki imajo za cilj odpravo ali zmanjšanje
tveganj zaradi izpostavljenosti hrupu iz 10. člena tega pravilnika,
– izbire osebne varovalne opreme za varovanje sluha
iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika.

7. OMEJEVANJE IZPOSTAVLJENOSTI
12. člen
(1) Delodajalec mora zagotoviti, da izpostavljenost
delavcev v nobenem primeru ne presega ene od obeh
ali obeh mejnih vrednosti izpostavljenosti iz 3. člena tega
pravilnika.
(2) Če delodajalec ugotovi, da izpostavljenost delavcev
kljub izvedenim ukrepom v skladu s tem pravilnikom presega
eno od obeh ali obe mejni vrednosti izpostavljenosti iz prejšnjega odstavka, mora:
a) takoj ukrepati, da se izpostavljenost zmanjša pod
mejni vrednosti izpostavljenosti;
b) ugotoviti razloge za prekomerno izpostavljenost;
c) izvesti dodatne varnostne ukrepe, da prepreči ponovno prekomerno izpostavljenost.
8. OBVEŠČANJE IN USPOSABLJANJE DELAVCEV
13. člen
Delodajalec mora skladno z zakonom in tem pravilnikom zagotoviti, da so delavci, ki so pri delu izpostavljeni
hrupu, ki je enak ali presega eno od obeh ali obe spodnji
opozorilni vrednosti izpostavljenosti iz 3. člena tega pravilnika, in/ali njihovi predstavniki obveščeni in usposobljeni za
varno delo, zlasti glede:
a) vrste tveganj zaradi izpostavljenosti hrupu;
b) ukrepov po tem pravilniku, z namenom odpravljanja
ali zmanjševanja tveganja zaradi hrupa na najnižjo možno
mero, vključno z okoliščinami, v katerih pridejo v poštev;
c) mejnih vrednosti izpostavljenosti in opozorilnih vrednosti izpostavljenosti iz 3. člena tega pravilnika;

10. ZDRAVSTVENI NADZOR
15. člen
(1) Zdravstveni nadzor, vodenje dokumentacije in dostop do zdravstvene dokumentacije se izvaja v skladu s
predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo. Pri zdravstvenem
nadzoru je treba upoštevati rezultate ocene tveganja iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika, če ta pokaže, da je
zdravje delavcev ogroženo.
(2) Delodajalec mora delavcu, pri katerem je izpostavljenost enaka ali presega eno od obeh ali obe zgornji opozorilni vrednosti izpostavljenosti iz 3. člena tega pravilnika, zagotoviti preventivne preglede sluha, ki jih opravi pooblaščeni
zdravnik. Preventivni avdiometrični pregled mora delodajalec
omogočiti tudi delavcem, pri katerih izpostavljenost presega
eno od obeh ali obe spodnji opozorilni vrednost izpostavljenosti iz 3. člena tega pravilnika, presoje in meritve iz prvega
odstavka 7. člena tega pravilnika pa pokažejo tveganje za
zdravje. Cilj teh pregledov je zagotovitev zgodnje diagnostike
pri odkrivanju okvar sluha zaradi hrupa in ohranjanje zdravega sluha delavcev.
(3) Pooblaščeni zdravnik za vsakega delavca, za katerega se izvaja zdravstveni nadzor v skladu s prvim in drugim
odstavkom tega člena, izdela in redno dopolnjuje osebno
zdravstveno dokumentacijo. Ta zdravstvena dokumentacija
vsebuje povzetek rezultatov izvedenega zdravstvenega nadzora. Hraniti jo je potrebno na način, ki omogoča kasnejše
zaključke, pri čemer je potrebno zagotoviti varovanje zaupnosti podatkov. Kopije relevantne dokumentacije, pooblaščeni
zdravnik na njeno zahtevo predloži inšpekciji dela, ki mora
v skladu s predpisi o zdravstveni dejavnosti tako pridobljene
podatke varovati kot poklicno skrivnost. Vsak delavec ima
pravico do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se
nanaša nanj.
(4) Kadar pooblaščeni zdravnik pri pregledu sluha ugotovi, da je delavčev sluh okvarjen in pri tem presodi, da je
okvara posledica izpostavljenosti hrupu pri delu, mora o
svojih ugotovitvah seznaniti:
a) delavca o izvidih, ki se nanašajo nanj;
b) delodajalca, ki mora ukrepati tako, da:
– preveri oceno tveganja, ki jo je opravil na podlagi 7.,
8. in 9. člena tega pravilnika;
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– preveri ukrepe za odpravo ali znižanje tveganja za
okvaro sluha iz 10. in 11. člena tega pravilnika;
– upošteva nasvet pooblaščenega zdravnika in/ali inšpekcije dela pri izvajanju kakršnih koli ukrepov v skladu z
10. in 11. členom tega pravilnika, potrebnih za odpravljanje
ali zmanjševanje tveganja za okvaro sluha, vključno z možnostjo premestitve delavca na drugo delovno mesto, kjer ni
tveganja za nadaljnjo izpostavljenost;
– zagotovi sistematični zdravstveni nadzor ter poskrbi
za ponovni pregled zdravstvenega stanja vseh ostalih delavcev, ki so bili izpostavljeni na podoben način;
c) inšpekcijo dela.
11. ODSTOPANJA
16. člen
(1) V izjemnih situacijah, kadar bi bilo zaradi narave
dela za varnost ali zdravje bolj tvegano, če bi se v celoti in
pravilno uporabljala osebna varovalna oprema za varovanje
sluha, kakor če se ta ne uporablja, je dovoljeno odstopanje
od prvega in drugega odstavka 11. člena ter 12. člena tega
pravilnika pod pogoji, da:
– iz ocene tveganja izhaja, da je pri teh delih tveganje
za delavca manjše, kot če bi delavec pravilno in v celoti uporabljal osebno varovalno opremo za varovanje sluha;
– delodajalec izvede vse varnostne in zdravstvene ukrepe v skladu s tem pravilnikom, da se tveganje zmanjša na
najnižjo možno raven;
– povprečna tedenska izpostavljenost ne preseže mejnih vrednosti dnevne izpostavljenosti;
– delodajalec za delavce, ki opravljajo ta dela, v sodelovanju s pooblaščenim zdravnikom in na podlagi ocene tveganja zagotovi ustrezen in pogostejši zdravstveni nadzor.
(2) Delodajalec, po predhodnem posvetovanju z delavci
in/ali njihovimi predstavniki, o odstopanjih obvesti ministrstvo,
pristojno za varnost in zdravje pri delu, in inšpekcijo dela.
Delodajalec obvestilu priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev
iz prejšnjega odstavka.
(3) Delodajalec mora odstopanja odpraviti takoj, ko
prenehajo obstajati okoliščine, zaradi katerih so bila uvedena. Delodajalec mora vsake štiri leta preučiti razloge
in izpolnjevanje pogojev za odstopanja in o tem obvestiti
ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu, in inšpekcijo dela.
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12. PRAKTIČNE SMERNICE
17. člen
Ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu, v sodelovanju s socialnimi partnerji, najkasneje do 15. februarja
2008 pripravi in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
praktične smernice, ki pomagajo delavcem in delodajalcem
v glasbenem in razvedrilnem sektorju, da izpolnijo svoje obveznosti na področju varovanja delavcev pred tveganji zaradi
hrupa, določene s tem pravilnikom.
13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu,
poroča Komisiji v skladu s 16. členom direktive iz 1. člena
tega pravilnika, o praktičnem izvajanju določb te direktive.
(2) Poročilu iz prejšnjega odstavka se priložijo stališča
socialnih partnerjev.
(3) Ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu,
predloži Komisiji v skladu s tretjim odstavkom 11. člena direktive iz 1. člena tega pravilnika, seznam odstopanj iz prvega
odstavka 15. člena tega pravilnika, skupaj z razlogi zanje.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu
pri delu (Uradni list RS, štev. 07/01), razen določb 6. in 7. člena, ki se ne glede na določbe 3. člena tega pravilnika uporabljajo za ukrepe za varovanje sluha delavcev v razvedrilnem in
glasbenem sektorju do sprejema praktičnih smernic iz 17. člena tega pravilnika, vendar najdlje do 15. februarja 2008.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-47/2005
Ljubljana, dne 6. februarja 2006
EVA 2005-2611-0129
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

Priloga 1

NAJVEČJE DOPUSTNE EKVIVALENTNE RAVNI HRUPA
ZA NEMOTENO DELO PRI POSAMEZNIH VRSTAH DELOVNIH OPRAVIL
Zaporedna
številka
1
2

3
4
5
6

ipd.);

Vrsta delovnih pravil
Najzahtevnejše mentalno delo
Pretežno mentalno delo, pri katerem je potrebna velika koncentracija in/ali ustvarjalno mišljenje ali so potrebne daljnosežne odločitve, sejne dvorane, pouk v šolah,
zdravniški pregledi in posegi, znanstveno delo, raziskave, razvoj programov,
zahtevnejša pisarniška dela, telefonske centrale
Enostavna pisarniška in njim primerljiva dela, prodaja, zahtevna montaža in njej
primerljiva pretežno fizična dela, zahtevno krmiljenje sistemov
Manj zahtevno krmiljenje sistemov, manj zahtevna fizična dela, ki zahtevajo zbranost in pazljivost in njim podobna dela.
Pretežno rutinska fizična dela, ki zahtevajo slušno spremljanje okolja
Noseče ženske

Dopustna ekvivalentna
raven hrupa na delovnem mestu v dB(A)
a
b
45
40
55
45

65

55

70

60

80
80

75
55

a – velja za splošni hrup na delovnem mestu zaradi drugih proizvodnih virov v okolici delovnega mesta;
b – velja za hrup na delovnem mestu zaradi neproizvodnih virov (ventilacija, klimatizacija, sosednji obrati, hrup prometa
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Ekvivalentna raven hrupa LAeq,Te je časovno povprečna
raven zvočnega tlaka tekom časovnega intervala Te, izražena
v dB(A):

– pA(t) je trenutna A vrednotena raven zvočnega tlaka v
paskalih, ki mu je izpostavljen delavec;
– p0 je referenčni zvočni tlak (20 μPa);
– t je čas
– Te je dnevno trajanje osebne izpostavljenosti delavca
hrupu;
– T0 je enak 8h oziroma 28800 s.
Pri ocenjevanju motenja se upošteva ekvivalentna raven hrupa v času delovanja proizvodnega oziroma neproizvodnega vira.

(3) Pri številki aditiva »E 954« se pri vrsti živila »Prehranska dopolnila v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih na
osnovi vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali za zvečenje« za besedilom
»

Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15% vlaknin in
najmanj 20% otrobov z znižano
energijsko vrednostjo ali brez
dodanega sladkorja

100 mg/l

«
doda naslednje besedilo:
»

Juhe z znižano energijsko
vrednostjo

100 mg/l
«.

644.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o aditivih za živila

Na podlagi tretjega odstavka 10. 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)
in 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrom za zdravje

(4) Pri številki aditiva »E 959« se pri vrsti živila »Deserti
in podobni izdelki« besedilo »Deserti na osnovi z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja« nadomesti
z besedilom »Deserti na osnovi masti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja«.
(5) Pri številki aditiva »E 959« se pri vrsti živila »Sladkorni
izdelki« besedilo
»

Konzervirani sadni in
zelenjavni izdelki z znižano
energijsko vrednostjo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o aditivih za živila

Sladko-kisle konzerve iz sadja
in zelenjave

1. člen
V Pravilniku o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 43/04
in 8/05) se v 3. členu besedilo 38. točke spremeni tako, da
se glasi:
»38. v prilogah tega pravilnika quantum satis/po potrebi
pomeni, da največja dovoljena vsebnost količinsko ni določena. Aditivi se dodajajo v skladu z dobro proizvodno prakso,
to je v najnižji možni količini, ki še dosega želeni tehnološki
učinek, in pod pogojem, da se ne zavaja potrošnika;«.
2. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo »sladila«
doda besedilo »za sladkanje hrane in sladila kot namizna
sladila«.
3. člen
(1) V prilogi 1 se pri številki aditiva »E 950« pri vrsti
živila »Deserti in podobni izdelki« besedilo »Aromatizirani
deserti z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja« nadomesti z besedilom »Aromatizirani deserti z
znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,
proizvedeni na osnovi vode«.
(2) Pri številki aditiva »E 950« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« za besedilom »Sladkorni izdelki na osnovi
škroba z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega
sladkorja« doda besedilo:
»
Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega sadja ali masti
z znižano energijsko vrednostjo
ali brez dodanega sladkorja

1000 mg/kg

«.

100 mg/kg

50 mg/kg
«

nadomesti z naslednjim besedilom:
»

Konzervirani sadni in
zelenjavni izdelki z znižano
energijsko vrednostjo

50 mg/kg

Sladko-kisle konzerve iz sadja
in zelenjave

100mg/kg

«.
(6) Pri številki aditiva »E 962« se pri vrsti živila »Deserti
in podobni izdelki« besedilo »Deserti na osnovi z znižano
energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja« nadomesti
z besedilom »Deserti na osnovi masti z znižano energijsko
vrednostjo ali brez dodanega sladkorja«.

4. člen
V prilogi 5 se v poglavju »3. DRUGI KONZERVANSI«
črta besedilo:
»
E 230

bifenil, difenil

Površinska
obdelava citrusov

70 mg/kg
«.

5. člen
Citrusi, ki so površinsko obdelani s konzervansom bifenil, difenil (E 230), in niso v skladu s Pravilnikom o aditivih za
živila (Uradni list RS, št. 43/04 in 8/05), so lahko v prometu
do porabe zalog.
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6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-46/2003
Ljubljana, dne 12. januarja 2006
EVA 2005-2311-0263
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

645.

Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala
in sadik sadnih rastlin, namenjenih za
pridelavo sadja

Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega
in devetega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena,
tretjega odstavka 14.a člena, osmega odstavka 19. člena,
desetega odstavka 20. člena, desetega odstavka 21. člena,
dvanajstega odstavka 22. člena, drugega odstavka 26. člena
in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o trženju razmnoževalnega materiala in sadik
sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS
z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala
sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2003/111/
ES (UL L, št. 157 z dne 10. 6. 1992, str. 10), Direktivo Komisije 93/48/EGS z dne 23. junija 1993 o določitvi načrtov
s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati razmnoževalni material
sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo
sadja, v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS (UL L, št. 250
z dne 7. 10. 1993, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
93/48/EGS), Direktivo Komisije 93/64/EGS z dne 5. julija
1993 o določitvi izvedbenih ukrepov za nadzor in spremljanje
dobaviteljev in obratov v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS
o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (UL L št. 250 z
dne 7. 10. 1993, str. 33) in Direktivo Komisije 93/79/EGS z
dne 21. septembra 1993 o dodatnih izvedbenih določbah za
sezname sort razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in
sadik sadnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS (UL L, št. 256 z dne 14. 10. 1993, str.
25; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/79/EGS):
– vrste sadnih rastlin, za katere velja ta pravilnik;
– kategorije razmnoževalnega materiala in sadik sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ter pogoje in zahteve,
ki jih mora glede kakovosti, zdravstvenega stanja in sortne
istovetnosti izpolnjevati posamezna kategorija razmnoževalnega materiala in sadik med pridelavo in na trgu;
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– zahteve glede zagotavljanja sledljivosti ter glede pakiranja in označevanja razmnoževalnega materiala in sadik
sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja;
– zahteve za dobavitelja;
– postopek uradne potrditve in postopek nadzora in
spremljanja dobaviteljev ter razmnoževalnega materiala in
sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja.
2. člen
(obseg uporabe)
(1) Ta pravilnik se uporablja za razmnoževalni material
sadnih rastlin (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni material) in za sadike sadnih rastlin (v nadaljnjem besedilu: sadike),
namenjene za pridelavo sadja, ki se tržijo v Evropski Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost).
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za razmnoževalni material in sadike rodov ali vrst sadnih rastlin iz priloge 1, ki
je sestavni del tega pravilnika, in križancev teh rodov ali vrst.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe tega pravilnika uporabljajo tudi za podlage in druge dele rastlin, ki
pripadajo drugim rodovom ali vrstam ali križancem teh rodov
ali vrst, če je ali če bo nanje cepljen razmnoževalni material
rodov ali vrst sadnih rastlin iz prejšnjega odstavka.
(4) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za razmnoževalni material in sadike, ki so namenjeni izvozu v tretje
države, če so pravilno označeni in ločeni od ostalega razmnoževalnega materiala in sadik in če izpolnjujejo zahteve
iz predpisov, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.

men:

3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. »razmnoževalni material« je seme, deli rastlin in cele
rastline, vključno s podlagami, ki so namenjeni za razmnoževanje in za pridelavo sadnih rastlin;
2. »sadike« so sadne rastline, ki so po trženju namenjene za sajenje ali za presajanje;
3. »kategorije« razmnoževalnega materiala oziroma
sadik so:
3.1. »izvorni material« je razmnoževalni material:
– ki je bil pridobljen po splošno uveljavljenih postopkih z
namenom vzdrževanja pristnosti sorte, vključno z lastnostmi,
ki določajo njeno pomološko vrednost, in z namenom preprečevanja širjenja škodljivih organizmov,
– ki je namenjen pridelavi osnovnega materiala,
– ki izpolnjuje zahteve za izvorni material, določene za
posamezno vrsto s tem pravilnikom, in
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
3.2. »osnovni material« je razmnoževalni material:
– ki je bil pridelan na vegetativen način neposredno
ali v znanem številu stopenj iz izvornega materiala po splošno uveljavljenih postopkih z namenom ohranjanja pristnosti
sorte, vključno z lastnostmi, ki določajo njeno pomološko
vrednost, in z namenom preprečevanja širjenja škodljivih
organizmov,
– ki je namenjen pridelavi certificiranega materiala,
– ki izpolnjuje zahteve za osnovni material, določene za
posamezno vrsto s tem pravilnikom in
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
3.3. »certificiran material« je razmnoževalni material
in sadike:
– ki so bili pridelani na vegetativen način neposredno ali
v znanem številu stopenj iz osnovnega materiala,
– ki izpolnjujejo zahteve za certificiran material, določene za posamezno vrsto s tem pravilnikom in
– za katere je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjujejo zahteve iz te točke;
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3.4. »CAC material« je razmnoževalni material in sadike, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za pridelavo v Skupnosti
(Conformitas Agraria Communitatis = skladnost s kmetijsko
prakso Skupnosti) in so določeni s tem pravilnikom za kategorijo CAC material;
4. »brezvirusni material« (v nadaljnjem besedilu: 'b.v.'
material) je material:
– za katerega je bilo s testiranjem v skladu z mednarodno priznanimi znanstvenimi metodami ugotovljeno, da
ni okužen,
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov med
rastjo ugotovljeno, da ne kaže znakov okužb s katerimkoli
virusom ali virusom podobnim škodljivim organizmom,
– ki se vzdržuje v razmerah, v katerih okužba z virusi ali
virusom podobnimi škodljivimi organizmi ni mogoča, in
– ki ga je mogoče šteti za prostega vseh virusov ali
virusom podobnih škodljivih organizmov, za katere je znano,
da se pri posamezni vrsti lahko pojavijo v Skupnosti.
Za 'b.v.' material se šteje tudi material:
– ki je bil pridelan na vegetativen način neposredno ali
v predpisanem številu stopenj iz 'b.v.' materiala iz prejšnjega
odstavka,
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov v
času rasti ugotovljeno, da ne kaže znakov okužb s katerimkoli virusom ali virusom podobnim škodljivim organizmom, in
– ki se prideluje oziroma vzdržuje v razmerah, v katerih
okužba z virusi ali virusom podobnimi škodljivimi organizmi
ni mogoča;
5. »na viruse testiran material« (v nadaljnjem besedilu:
'v.t.' material) je material:
– za katerega je bilo s testiranjem v skladu z mednarodno priznanimi znanstvenimi metodami ugotovljeno, da
ni okužen,
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov med
rastjo ugotovljeno, da ne kaže znakov okužb s katerimkoli
virusom ali virusom podobnim škodljivim organizmom,
– ki se vzdržuje v razmerah, v katerih okužba z virusi ali
virusom podobnimi škodljivimi organizmi ni mogoča, in
– ki ga je mogoče šteti za prostega tistih nevarnih virusov ali virusom podobnih škodljivih organizmov, za katere je
znano, da lahko v Skupnosti pri posamezni vrsti pomembno
zmanjšajo uporabnost tega materiala.
Za 'v.t.' material se šteje tudi material:
– ki je bil pridelan na vegetativen način neposredno ali
v predpisanem številu stopenj iz 'v.t.' materiala iz prejšnjega
odstavka,
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov med
rastjo ugotovljeno, da ne kaže znakov okužb s katerimkoli
virusom ali virusom podobnim škodljivim organizmom,
– ki se prideluje oziroma vzdržuje v razmerah, v katerih
okužba z virusi ali virusom podobnimi škodljivimi organizmi
ni mogoča;
6. »uradni organ« je:
– v primeru izvornega materiala, osnovnega materiala
in certificiranega materiala: organ za potrjevanje, imenovan
v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih
rastlin (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje),
– v primeru CAC materiala: fitosanitarna inšpekcija;
7. »uradni pregled« je pregled, ki ga izvede uradni organ iz prejšnje točke v skladu z zakonom, ki ureja semenski
material kmetijskih rastlin, v skladu s predpisi, ki urejajo
zdravstveno varstvo rastlin in s tem pravilnikom;
8. »uradna izjava« je vsak uradni dokument, ki ga pri
izvajanju uradnih pregledov iz prejšnje točke izda uradni
organ iz 6. točke tega člena;
9. »imenovani laboratorij« je laboratorij, ki je imenovan za
izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega
materiala kmetijskih rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, ali ki mu je dodeljeno javno
pooblastilo za izvajanje diagnostičnih preiskav odvzetih vzorcev v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin;
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10. »enota pridelave« je objekt ali zemljišče, kjer se
pridobiva ali prideluje razmnoževalni material ali sadike (na
primer: matični nasad, drevesnica, rastlinjak, plastenjak);
11. »matični nasad« je nasad matičnih rastlin; za matični nasad za pridobivanje razmnoževalnega materiala kategorije CAC material se lahko šteje tudi del nasada sadnih
rastlin, ki je namenjen za pridelavo sadja, če se posamezne
rastline ali skupina rastlin iz tega nasada uporabljajo kot
matične rastline;
12. »matične rastline« so sadne rastline, ki izpolnjujejo
zahteve za matične rastline po tem pravilniku in so namenjene za pridobivanje razmnoževalnega materiala;
13. »drevesnica« je objekt za pridelavo sadik.
II. ZAHTEVE ZA TRŽENJE RAZMNOŽEVALNEGA
MATERIALA IN SADIK
4. člen
(splošne zahteve)
(1) Razmnoževalni material in sadike kategorije CAC
lahko tržijo dobavitelji, ki izpolnjujejo zahteve iz 8. člena tega
pravilnika, pod pogojem, da razmnoževalni material in sadike
izpolnjujejo zahteve glede sorte iz 5. člena tega pravilnika
ter pogoje in zahteve, določene v prilogi 2, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(2) Izvorni, osnovni in certificiran material se lahko uradno potrdi in trži, če izpolnjuje zahteve glede sorte iz prvega
odstavka in iz prve alinee drugega odstavka 5. člena tega
pravilnika in če izpolnjuje najmanj pogoje in zahteve za uradno
potrditev, ki so predpisane za posamezno kategorijo uradno
potrjenega materiala v prilogi 2 tega pravilnika. Kategorija
mora biti navedena na uradni etiketi oziroma drugem uradnem
dokumentu, ki ga za ta material izda organ za potrjevanje.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena dobaviteljem,
ki se v skladu z 9. členom tega pravilnika štejejo za majhne
pridelovalce, ni potrebno izpolnjevati zahtev iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(4) Zahteve iz prvega in drugega odstavka tega člena
se ne uporabljajo, če so razmnoževalni material in sadike
namenjeni za poskuse ali znanstvene namene, selekcijo ali
ohranjanje genske raznolikosti. Vendar pa morajo v tem primeru razmnoževalni material in sadike izpolnjevati zahteve,
določene v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin,
ter biti označeni tako, da je namen uporabe jasno razviden.
5. člen
(zahteve za sorto)
(1) Razmnoževalni material in sadike se lahko tržijo le
z navedbo sorte, ki ji pripadajo. Če v primeru podlag razmnoževalni material ne pripada nobeni sorti, se lahko tak
razmnoževalni material trži, če je navedena vsaj vrsta ali
medvrstni križanec.
(2) Sorta iz prejšnjega odstavka mora biti:
– splošno znana in zavarovana v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo novih sort rastlin, ali vpisana v sortno listo v
skladu s predpisi, ki urejajo vpis sorte v sortno listo, ali
– vpisana v seznam sort, ki ga vodi dobavitelj, z natančnim opisom in imenom sorte.
(3) Seznam sort iz druge alinee prejšnjega odstavka
mora za vsako sorto iz seznama vsebovati:
– ime sorte, skupaj z njenimi splošno znanimi sinonimi,
kjer obstajajo;
– podatke o vzdrževanju sorte in o uporabljeni tehniki
razmnoževanja;
– opis sorte glede na lastnosti sorte in na stopnje izražanja lastnosti, kot so navedene v prilogi k Direktivi 93/79/
EGS;
– če je mogoče, navedbo, kako se sorta razlikuje od
drugih sort, ki so ji najbolj podobne.
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(4) Dobavitelju, katerega dejavnost je izključno trženje
razmnoževalnega materiala in sadik, v seznamu sort iz druge
alinee drugega odstavka tega člena ni potrebno voditi podatkov iz druge in četrte alinee tretjega odstavka tega člena.
6. člen
(zagotavljanje sledljivosti in označevanje – pogoji in
zahteve)
(1) Zaradi zagotavljanja sledljivosti morajo biti razmnoževalni material in sadike med pridobivanjem od starševskih
rastlin, pridelavo oziroma izkopom ves čas ločeni po partijah.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko dobavitelj med
pakiranjem, skladiščenjem, transportom ali dostavo združi ali pomeša razmnoževalni material ali sadike različnega
izvora, pod pogojem da o tem vodi evidenco s podatki o
sestavi združene partije in izvoru posameznih partij, ki jo
sestavljajo.
(3) Razmnoževalni material in sadike smejo biti dani na
trg le v homogenih partijah, za katere je bilo ugotovljeno, da:
– izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika za CAC material
in so označene oziroma opremljene z etiketami oziroma potrdili, ki jih izda dobavitelj v skladu s tem pravilnikom,
– izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika za izvorni,
osnovni ali certificiran material in jih je organ za potrjevanje
uradno potrdil ter označil z uradnimi etiketami.
(4) Podrobnejše zahteve glede pakiranja ter označevanja oziroma opremljanja razmnoževalnega materiala in sadik
z etiketami in potrdili dobavitelja ali z uradnimi etiketami so
določene v prilogi 2 tega pravilnika.
7. člen
(zagotavljanje sledljivosti in označevanje – izjeme)
(1) Ne glede na določbe tretjega odstavka prejšnjega
člena se v primeru prodaje na drobno osebam, ki so končni
porabniki in ki se s pridelavo sadnih rastlin ne ukvarjajo
poklicno, šteje, da so razmnoževalni material in sadike označeni v skladu s tem pravilnikom, če so označeni z osnovnimi
podatki o proizvodu (na primer s podatki o vrsti in sorti). Pri
navajanju osnovnih podatkov se lahko uporabijo splošno
razumljivi simboli in slike.
(2) Določbe glede označevanja iz prve alinee tretjega
odstavka prejšnjega člena se ne uporabljajo za dobavitelje razmnoževalnega materiala in sadik kategorije CAC, ki
izpolnjujejo kriterije za majhne pridelovalce iz 9. člena tega
pravilnika.
III. ZAHTEVE ZA DOBAVITELJA
8. člen
(splošne zahteve)
(1) Dobavitelj, ki v Republiki Sloveniji prideluje, pripravlja za trg, trži oziroma uvaža razmnoževalni material in sadike, mora biti vpisan v register dobaviteljev pri Fitosanitarni
upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava),v
skladu s predpisom, ki ureja vodenje registra dobaviteljev
semenskega materiala kmetijskih rastlin.
(2) Dobavitelji, ki izdajajo etikete oziroma potrdila dobavitelja za označevanje oziroma opremljanje razmnoževalnega materiala in sadik kategorije CAC iz prve alinee tretjega
odstavka 6. člena tega pravilnika, morajo imeti za izdajanje
teh etiket in potrdil dovoljenje, ki ga dobavitelju izda Uprava
v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih
rastlin, in s tem pravilnikom.
9. člen
(majhni pridelovalci, lokalni trg)
(1) Dobavitelji, katerih celotna pridelava in prodaja razmnoževalnega materiala in sadik je namenjena prodaji oziro-
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ma dobavi na lokalnem trgu osebam, ki so končni uporabniki
in ki se s pridelavo sadja ne ukvarjajo poklicno, se po tem
pravilniku štejejo za majhne pridelovalce.
(2) Za prodajo na lokalnem trgu se šteje, če majhni
pridelovalec iz prejšnjega odstavka prodaja razmnoževalni
material in sadike na svojem mestu pridelave ali na lokalni
tržnici.
10. člen
(dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja)
(1) Za pridobitev dovoljenja za izdajo etiket in potrdil
dobavitelja iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika vloži
dobavitelj pri Upravi vlogo, ki vsebuje naslednje podatke:
– o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega prebivališča ali firmo in sedež ter davčno številko ali neponovljivo
registrsko številko dobavitelja,
– o razmnoževalnem materialu in sadikah, za katere
namerava izdajati etikete in potrdila dobavitelja, po rodovih
in vrstah iz priloge 1 tega pravilnika,
– o dejavnosti, ki jo opravlja (priprava za trg oziroma
trženje razmnoževalnega materiala in sadik lastne pridelave
oziroma iz nakupa od drugih dobaviteljev),
– o osebi z izkušnjami v pridelavi razmnoževalnega
materiala in sadik, ki bo odgovorna za izdajo etiket in potrdil
dobavitelja ter za označevanje oziroma opremljanje razmnoževalnega materiala in sadik s temi etiketami oziroma potrdili
in ki bo na voljo za stike z inšpektorjem, pristojnim za nadzor
dobavitelja v skladu z 26. členom tega pravilnika.
(2) Dobavitelj mora vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti:
– vzorec etikete oziroma potrdila dobavitelja, ki jih namerava izdajati,
– izjavo, da je seznanjen z obveznostmi dobavitelja, ki
izdaja etikete in potrdila dobavitelja, v skladu z zakonom, ki
ureja semenski material, in s tem pravilnikom.
(3) Če je vloga popolna, Uprava z odločbo dovoli dobavitelju izdajo etiket in potrdil dobavitelja za rodove in vrste
sadnih rastlin, ki so navedene v vlogi.
IV. URADNA POTRDITEV RAZMNOŽEVALNEGA
MATERIALA IN SADIK
1. Splošno
11. člen
(splošno)
(1) Postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik vodi organ za potrjevanje na podlagi prijave
dobavitelja.
(2) Razmnoževalni material in sadike se sprejmejo v
postopek uradne potrditve, če:
– izvirajo iz razmnoževalnega materiala, ki je bil pridobljen v skladu s postopki in metodami za pridelavo zdravega
razmnoževalnega in sadilnega materiala, določenimi s tem
pravilnikom, in v skladu s tem pravilnikom uradno potrjen kot
izvorni, osnovni ali certificiran material,
– pripadajo sorti iz prve alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(3) Postopki in metode za pridelavo zdravega razmnoževalnega in sadilnega materiala iz prejšnjega odstavka (v
nadaljnjem besedilu: certifikacijske sheme) ter pogoji in zahteve, ki morajo biti izpolnjeni za uradno potrditev, se določajo
za naslednje vrste sadnih rastlin:
– jablano (Malus Mill.), hruško (Pyrus L.) in kutino (Cydonia oblonga Mill.);
– sadne vrste iz rodu Prunus L.: češnjo (Prunus avium
L), višnjo (Prunus cerasus L.), breskev in nektarino (Prunus persica (L.) Batsch), slivo in češpljo (Prunus domestica
L.), kitajsko-japonsko slivo (Prunus salicina Lindl.), marelico
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(Prunus armeniaca L.) in mandljevec (Prunus amygdalus
Batsch).
2. Postopki in metode za pridelavo zdravega
razmnoževalnega materiala in sadik
12. člen
(odbira rastlin kandidatk za izvorne matične rastline)
(1) V primeru sorte se v proizvodnem nasadu, v kolekcijskem nasadu ali poskusnem sortnem nasadu odberejo
rastline, ki imajo za sorto značilne pomološke in druge lastnosti, pomembne za pridelavo.
(2) V primeru vegetativno razmnoženih podlag se v
zarodišču podlag ali v poskusnem sortnem nasadu odberejo
na videz zdrave in močne rastline z znanimi lastnostmi.
(3) V primeru podlag iz sejancev se rastline, primerne
za pridobivanje semena, v kolikor je mogoče izberejo v območjih, kjer se ne pojavljajo viroidi sadnih rastlin. Rastline,
vzgojene iz semena teh rastlin, morajo biti čim bolj izenačene
in močne, podobno kot vegetativno razmnožene podlage.
(4) Rastline iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena morajo biti na videz zdrave, brez znakov škodljivih
organizmov. Zlasti ne smejo biti prisotni škodljivi organizmi,
določeni v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin (v
nadaljnjem besedilu: karantenski škodljivi organizmi) ter virusi in virusom podobni škodljivi organizmi, ki so za posamezno
sadno vrsto navedeni v shemah za pridelavo zdravih rastlin
za saditev, ki jih je sprejela Evropska in mediteranska organizacija za zdravstveno varstvo rastlin (European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO; v nadaljnjem
besedilu: EPPO certifikacijske sheme). EPPO certifikacijske
sheme so dostopne na Upravi ter na spletni strani Uprave
(http://www.furs.si, v nadaljnjem besedilu: spletna stran Uprave) in organizacije EPPO (http://www.eppo.org).
(5) Razmnoževalni material, pridobljen od odbranih rastlin, se posadi posamično v lonce v steriliziran rastni substrat. V primeru sorte se ta razmnoževalni material cepi na
podlage, ki morajo biti uradno potrjene v kategorijo izvorni
material. Na ta način pridobljene rastline so rastline kandidatke za izvorne matične rastline (v nadaljnjem besedilu: rastline
kandidatke), ki se posamično označijo.
13. člen
(pridobivanje izvornih matičnih rastlin)
(1) Rastline kandidatke se posamično testira na viruse
in virusom podobne organizme, navedene v EPPO certifikacijskih shemah. Pred testiranjem se lahko na rastlinah
kandidatkah izvedejo postopki za odstranitev (eliminacijo)
škodljivih organizmov (npr. termo terapija).
(2) Rastline kandidatke se ves čas testiranja vzdržuje
v izoliranem rastlinjaku, ločeno od izvornega materiala v
pogojih, v katerih ni mogoča okužba preko stikov korenin, s
cvetnim prahom, z zračnimi ali talnimi vektorji (rastlinjak mora
imeti zaščito pred insekti). Testiranje na viruse in virusom
podobne organizme prejšnjega odstavka se izvede v skladu
z metodami, določenimi v EPPO certifikacijskih shemah. Testiranja morajo biti opravljena v imenovanem laboratoriju.
(3) Pri rastlinah kandidatkah se v času testiranja izvajajo redni vizualni pregledi na karantenske škodljive organizme
ter na škodljive organizme, ki pomembno vplivajo na kakovost razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin in so
navedeni v prilogi k Direktivi 93/48/EGS (v nadaljnjem besedilu: gospodarsko pomembni škodljivi organizmi), zlasti:
– pri jablani (Malus Mill.), hruški (Pyrus L.) in kutini
(Cydonia oblonga Mill.) na: Agrobacterium tumefaciens
[Rhizobium radiobacter (Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001], Erwinia amylovora (Burril)Winslow et al.,
Pseudomonas spp., Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.,
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar, Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. & Schrenk, Pezicula malicorticis
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(H.Jackson) Nannf., Pezicula alba Guthrie, Nectria galligena
Bres., Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröter, Roessleria pallida, Verticillium spp., Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881)] in Eriosoma
lanigerum (Hausmann, 1802);
– pri češnji (Prunus avium L), višnji (Prunus cerasus
L.), breskvi in nektarini (Prunus persica (L.) Batsch), slivi in
češplji (Prunus domestica L.), mandljevcu (Prunus amygdalus Batsch) in kitajsko-japonski slivi (Prunus salicina Lindl.)
na: Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001], Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald 1931) Young
et al. 1978, Xantomonas arboricola pv. pruni (Smith 1903)
Vauterin et al. 1995, Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)
Schröter in Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881)];
– pri marelici (Prunus armeniaca L.) na: Agrobacterium
tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck & van Delden
1902) Young et al. 2001], Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald 1931) Young et al. 1978, Pseudomonas
syringae pv. syringae van Hall 1902, Pseudomonas viridiflava
(Burkholder 1930) Dowson 1939, Xantomonas arboricola pv.
pruni (Smith 1903) Vauterin et al. 1995, Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröter in Quadraspidiotus perniciosus
[Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881)].
(4) Rastline kandidatke, za katere se s testiranjem ugotovi, da so brez virusov in virusom podobnih škodljivih organizmov, navedenih v EPPO certifikacijskih shemah in ki so
tudi brez drugih škodljivih organizmov iz prejšnjega odstavka,
se vključijo v kolekcijo izvornih matičnih rastlin.
14. člen
(vzdrževanje izvornih matičnih rastlin)
(1) Izvorne matične rastline se, razen rastlin za pridobivanje semena za vzgojo podlag iz semena, vzdržujejo v
rastlinjaku v steriliziranem rastnem substratu v posodah,
izolirano od tal, in v pogojih, v katerih ni mogoča okužba preko korenin, s cvetnim prahom, z zračnimi ali talnimi vektorji.
Vzdržuje se omejeno število izvornih matičnih rastlin vsake
sorte. Vsaka izvorna matična rastlina mora biti označena, da
se zagotovi sledljivost.
(2) Rastlinjak, v katerem se vzdržujejo izvorne matične
rastline, mora imeti zaščito, ki onemogoča vstop insektom,
prenašalcem virusov in virusom podobnih škodljivih organizmov. Opremljen mora biti s predprostorom oziroma z dvojnim
vhodom ter varen pred površinskimi in meteornimi vodami.
(3) Vsaka izvorna matična rastlina mora biti preverjena
glede sortne pristnosti, ki se izvede tako, da se od vsake
izvorne matične rastline vegetativno razmnoži najmanj tri
rastline, ki se jih med vegetacijo opazuje v referenčnem kolekcijskem nasadu, ločenem od lokacije, kjer se vzdržujejo
izvorne matične rastline.
(4) Izvorne matične rastline je potrebno stalno vizualno
pregledovati na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov, škodljivih organizmov, določenih v EPPO certifikacijskih shemah in drugih gospodarsko pomembnih škodljivih
organizmov ter na morebitne mutacije. Matične rastline se
redno vzorči in ponovno testira na določene viruse in virusom
podobne škodljive organizme v skladu z EPPO certifikacijskimi shemami.
(5) Če se pri vizualnih pregledih oziroma na podlagi
rezultatov testiranja odvzetih vzorcev ugotovi, da izvorna
matična rastlina kaže znake okužb ali da je okužena s karantenskim škodljivim organizmom ali z virusom ali virusom
podobnim škodljivim organizmom, določenim v EPPO certifikacijski shemi, jo je treba nemudoma odstraniti iz rastlinjaka,
kjer se vzdržujejo izvorne matične rastline. V primeru okužbe
ali suma na okužbo s karantenskim škodljivim organizmom,
je treba tako izvorno matično rastlino izolirati in o tem nemudoma obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
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(6) Del razmnoževalnega materiala vsake izvorne matične rastline se lahko shrani v laboratoriju v 'in vitro' pogojih
kot rezervni izvorni material. V tem primeru je treba ta material, potem ko zapusti 'in vitro' pogoje, ponovno preveriti
glede sortne pristnosti.
15. člen
(pridobivanje in vzdrževanje osnovnih matičnih rastlin)
(1) Za vzgojo osnovnih matičnih rastlin se praviloma
uporabi uradno potrjen material, pridobljen od izvornih matičnih rastlin. Če se za vzgojo uporabi uradno potrjen material,
pridobljen od osnovnih matičnih rastlin, se tako vzgojene
osnovne matične rastline obvezno označijo tudi s stopnjo
množitve, in sicer kot osnovne matične rastline II. stopnje.
(2) Če se osnovne matične rastline pridobijo s cepljenjem, mora biti razmnoževalni material cepljen na uradno
potrjene podlage, ki so najmanj kategorije osnovni material.
V primeru rastlin iz rodu Prunus L. se lahko za vzgojo osnovnih matičnih rastlin kot podlage uporabijo sejanci, vzgojeni iz
uradno potrjenega certificiranega semena iz 17. člena tega
pravilnika, če so bili sejanci vzgojeni najmanj v pogojih, v
katerih se vzdržujejo osnovne matične rastline.
(3) Osnovne matične rastline se posadi na zemljišču, na
katerem najmanj 4 leta niso rasle sadne rastline. Zemljišče, na
katerem bo nasad, ter pripadajoči varovalni pas morata izpolnjevati pogoje in zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin. Pri vrstah iz rodu Prunus L. mora biti z
uradnimi testi potrjeno, da zemljišče, na katerem se posadijo
osnovne matične rastline, ni okuženo z ogorčicami, prenašalkami virusnih bolezni, iz rodov Longidorus in Xiphinema.
(4) Nasad osnovnih matičnih rastlin mora biti homogeno
zasajen. Nasad osnovnih matičnih rastlin mora obkrožati
najmanj 3 m čistega pasu, brez rastlinskega pokrova; če
je 3-metrski pas zatravljen, mora biti stalno košen. Nasad
osnovnih matičnih rastlin se mora vzdrževati tako, da je
mogoče preverjanje zdravstvenega stanja rastlin in sortne
pristnosti.
(5) V matičnem nasadu so lahko posajene osnovne
matične rastline in osnovne matične rastline II. stopnje, pod
pogojem, da so posajene v ločenih delih nasada, ki morata
biti med seboj ločena s pasom, katerega širina je najmanj
dvojna medvrstna razdalja sajenja. V nasprotnem primeru se
tak matični nasad šteje za nasad osnovnih matičnih rastlin II.
stopnje. Vsaka osnovna matična rastlina mora biti v nasadu
označena.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek morajo biti v osnovnem matičnem nasadu za pridelavo podlag ali semena sadne
vrste in sorte oziroma tipi podlag sajeni v ločenih vrstah, ki
morajo biti označene. Če je v posamezni vrsti posajenih več
različnih sadnih vrst ali sort oziroma tipov podlag, mora biti
razdalja med njimi vsaj 2 m.
(7) V nasadu osnovnih matičnih rastlin se morajo izvajati ukrepi, ki preprečujejo pojav oziroma širjenje škodljivih
organizmov. Vse osnovne matične rastline se mora stalno
vizualno pregledovati na prisotnost karantenskih škodljivih
organizmov, virusov in virusom podobnih škodljivih organizmov, navedenih v EPPO certifikacijskih shemah, ter ostalih
gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov. Poleg vizualnih pregledov se vsako leto odvzame vzorce rastlin za
ponovno testiranje na prisotnost virusov in virusom podobnih
organizmov, navedenih v prilogi 3, ki je sestavni del tega
pravilnika:
– v osnovnem matičnem nasadu, namenjenem za pridelavo cepičev: od največ 10% matičnih rastlin,
– v osnovnem matičnem nasadu, namenjenem za pridelavo podlag in semena: reprezentativni vzorec od največ
5% posajenih matičnih podlag.
(8) Vzorčenja in testiranja zemlje in osnovnih matičnih
rastlin v skladu s tem členom morajo biti izvedena v postopku
uradne potrditve.
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(9) V osnovnem matičnem nasadu se vsako leto opravi
tudi pregled fenotipskih lastnosti sorte zaradi morebitnih mutacij. Pri osnovnih matičnih rastlinah za pridobivanje cepičev
se za preveritev sortne pristnosti vsaj enkrat, čim prej v
življenjski dobi rastline, izvede tudi pomološka kontrola pridelka. Pri jablani (Malus Mill.) in hruški (Pyrus L.), pri katerih
se rastline v matičnem nasadu praviloma vzdržujejo tako, da
se prepreči cvetenje, se lahko pomološko kontrolo pridelka
opravi v osnovnem matičnem nasadu. V tem primeru se eno
leto dopusti, da rastline normalno cvetijo in rodijo. Lahko
pa se od vsakega izvora (partije) osnovnih matičnih rastlin
vegetativno razmnoži najmanj tri rastline, ki se jih med vegetacijo opazuje v referenčnem kolekcijskem nasadu, ločenem
od lokacije, kjer se vzdržujejo osnovne matične rastline. V
primeru genetsko nestabilnih sort se pomološko kontrolo
pridelka opravlja vsako leto.
(10) Če se pri vizualnih pregledih oziroma na podlagi
rezultatov testiranja odvzetih vzorcev ugotovi, da osnovna
matična rastlina ni sortno pristna, oziroma da kaže znake
okužb ali da je okužena s karantenskim škodljivim organizmom ali z virusom ali virusom podobnim škodljivim organizmom, navedenim v EPPO certifikacijski shemi, jo je treba
nemudoma odstraniti iz nasada, kjer se vzdržujejo osnovne
matične rastline. V primeru okužbe ali suma na okužbo s karantenskim škodljivim organizmom je treba o tem nemudoma
obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(11) Če so bile matične rastline odstranjene zaradi zdravstvenih razlogov, na prazna mesta dve rastni dobi ni mogoče nasaditi novih matičnih rastlin.
16. člen
(pridelava certificiranih sadik)
(1) Certificirane sadike se pridelajo v drevesnici iz razmnoževalnega materiala, pridobljenega od osnovnih matičnih rastlin. Če se pridelujejo certificirane sadike, ki se cepijo,
se razmnoževalni material cepi na uradno potrjene vegetativno razmnožene podlage, ki so najmanj enake kategorije,
ali na podlage, ki so bile pridelane iz uradno potrjenega
certificiranega semena iz drugega odstavka 17. člena tega
pravilnika.
(2) Zemljišče, na katerem bo drevesnica, ter pripadajoči
varovalni pas morata izpolnjevati pogoje in zahteve v skladu
s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin. Pri vrstah
iz rodu Prunus L. morajo biti uradno odvzeti vzorci zemlje za
testiranje na prisotnost ogorčic, prenašalk virusnih bolezni,
iz rodov Longidorus in Xiphinema in s testi mora biti potrjeno, da zemljišče ni okuženo s temi ogorčicami. Vzorčenja
in testiranja zemlje morajo biti izvedena v postopku uradne
potrditve.
(3) Zemljišče, kjer se pridelujejo certificirane sadike,
mora biti ločeno od zemljišč, na katerih se pridelujejo sadike
kategorije CAC material. Obkrožati ga mora najmanj 2 m
čistega pasu, brez rastlinskega pokrova. V primeru, da je
2-metrski pas zatravljen, mora biti stalno košen.
(4) V drevesnici morajo biti sadike homogeno zasajene.
Sadne vrste ali sorte morajo biti posajene v ločenih vrstah.
Če je v posamezni vrsti posajenih več različnih sadnih vrst
ali sort, mora biti vsak začetek nove sadne vrste ali sorte
označen.
(5) Sadike se v drevesnici med rastjo in ob izkopu vizualno pregledujejo na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov, virusov in virusom podobnih škodljivih organizmov,
navedenih v EPPO certifikacijskih shemah, in ostalih gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov. Rastline, ki kažejo
znake okužbe ali ki so okužene s karantenskim škodljivim
organizmom oziroma z virusom ali virusom podobnim organizmom iz EPPO certifikacijske sheme, je treba nemudoma
odstraniti iz drevesnice. Ob izkopu je potrebno odstraniti tudi
rastline, ki kažejo znake okužbe z Agrobacterium tumefaciens. V primeru okužbe ali suma na okužbo s karantenskim
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škodljivim organizmom je treba o tem nemudoma obvestiti
pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(6) Sadike se v drevesnici med rastjo vizualno pregledujejo tudi glede sortne pristnosti na podlagi fenotipskih
lastnosti. Sortno netipične sadike se odstranijo.
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3. Uradna potrditev razmnoževalnega materiala
in sadik

škodljivih organizmov in virusov ali virusom podobnih organizmov, navedenih v EPPO certifikacijskih shemah, da so
sortno pristne in da se vzdržujejo v objektu, ki izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka 14. člena tega pravilnika.
Obenem za največ eno leto dovoli pridobivanje razmnoževalnega materiala od teh matičnih rastlin.
(4) Če želi dobavitelj še nadalje pridobivati razmnoževalni material od uradno potrjenih izvornih matičnih rastlin iz
prejšnjega odstavka, mora vsako leto do 30. aprila vložiti pri
organu za potrjevanje letno prijavo pridelave razmnoževalnega materiala. V prijavi na obrazcu, ki ga pridobi pri organu
za potrjevanje, navede podatke iz prve, druge in tretje alinee
prvega odstavka tega člena. Na podlagi prijave izvede organ
za potrjevanje uradne preglede v skladu z drugim odstavkom
tega člena ter vzorčenja in testiranja na prisotnost virusov
in virusom podobnih organizmov v skladu z EPPO certifikacijskimi shemami, da preveri, ali so še izpolnjeni pogoji
za uradno potrditev izvornih matičnih rastlin. Če pogoji za
uradno potrditev posamezne izvorne matične rastline niso
več izpolnjeni, prepove pridobivanje razmnoževalnega materiala od te matične rastline oziroma prekliče uradno potrditev
izvornih matičnih rastlin.

18. člen
(uradna potrditev izvornih matičnih rastlin)
(1) Dobavitelj, ki je pridobil izvorne matične rastline in
namerava od njih pridobivati razmnoževalni material, mora
najpozneje do 30. aprila v letu pred nameravanim prvim
pridobivanjem razmnoževalnega materiala vložiti pri organu
za potrjevanje prijavo za uradno potrditev izvornih matičnih
rastlin. V prijavi navede vsaj naslednje podatke:
– o dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež
ter neponovljivo registrsko številko dobavitelja;
– o mestu pridelave: naziv, naslov ter KMG-MID številko
mesta pridelave;
– o enoti pridelave: o objektu v katerem vzdržuje izvorne matične rastline;
– o izvornih matičnih rastlinah: o številu matičnih rastlin
posameznega izvora po vrstah in sortah, v primeru cepljenih
matičnih rastlin tudi podatke o uporabljenih podlagah za cepljenje (izvor, sorta oziroma klon podlage in kategorija).
(2) Organ za potrjevanje opravi na podlagi prijave iz
prejšnjega odstavka:
– pregled zapisov in dokazil o postopkih in metodah,
uporabljenih pri pridobivanju izvornih matičnih rastlin, ki jih
hrani dobavitelj. Iz njih mora biti razvidno vsaj, da so bile
izvorne matične rastline pridobljene v skladu z 12. in 13. členom tega pravilnika, da so bila pri tem opravljena predpisana
testiranja in da je bila preverjena sortna pristnost izvornih
matičnih rastlin v skladu s 14. členom tega pravilnika;
– pregled zapisov o vizualnih pregledih izvornih matičnih rastlin in o ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja
škodljivih organizmov v objektih, v katerih se izvorne matične
rastline vzdržujejo, ki jih dobavitelj izvaja v skladu s 14. členom tega pravilnika;
– vizualni pregled zdravstvenega stanja izvornih matičnih rastlin na prisotnost škodljivih organizmov iz tretjega
odstavka 13. člena tega pravilnika. Pri tem preveri tudi, ali
se matične rastline vzdržujejo v pogojih iz prvega in drugega
odstavka 14. člena tega pravilnika;
– v primeru suma na prisotnost karantenskega škodljivega organizma ali virusa ali virusom podobnega škodljivega
organizma, navedenega v EPPO certifikacijskih shemah,
odvzame vzorce za testiranje v imenovanem laboratoriju. O
najdbi ali o sumu na prisotnost karantenskega škodljivega
organizma takoj obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi izvorne matične
rastline, če na podlagi pregledov in morebitnih testiranj iz
prejšnjega odstavka ugotovi, da so bile pridobljene v skladu
z 12. in 13. členom tega pravilnika, da so brez karantenskih

19. člen
(uradna potrditev nasada osnovnih matičnih rastlin)
(1) Dobavitelj lahko zasadi nov nasad osnovnih matičnih
rastlin samo na zemljišču, ki izpolnjuje pogoje in zahteve iz
tretjega odstavka 15. člena tega pravilnika in za katerega je
pridobil ustrezna dovoljenja za zasaditev matičnega nasada
v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
(2) Dobavitelj, ki namerava v nasadu iz prejšnjega odstavka pridobivati uradno potrjen razmnoževalni material,
mora od zasaditve matičnega nasada dalje vsako leto najpozneje do 30. aprila pri organu za potrjevanje vložiti prijavo
osnovnega matičnega nasada v uradno potrditev oziroma
letno prijavo pridelave. V prijavi na obrazcu, ki ga pridobi
pri organu za potrjevanje, dobavitelj navede vsaj naslednje
podatke:
– o dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež
ter neponovljivo registrsko številko dobavitelja;
– o mestu pridelave: naziv, naslov ter KMG-MID številko
mesta pridelave;
– o enoti pridelave: vrsta objekta (matični nasad za pridelavo cepičev, podlag, certificiranega semena), katastrska
občina, parcelne številke ter površina zemljišča, na katerem
je matični nasad;
– o izvoru razmnoževalnega materiala, uporabljenega
za postavitev matičnega nasada (vrsta, sorta oziroma podlaga, kategorija, dobavitelj oziroma država porekla) ter o številu
rastlin posameznega izvora.
(3) Na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka izvede
organ za potrjevanje preglede, s katerimi:
– v prvem letu po zasaditvi na podlagi dokazil o uporabljenem razmnoževalnem materialu preveri, ali uporabljeni
razmnoževalni material izpolnjuje zahteve iz prvega oziroma
drugega odstavka 15. člena tega pravilnika;
– v prvem letu po zasaditvi preveri, ali zemljišče, na
katerem je nasad osnovnih matičnih rastlin, izpolnjuje pogoje
in zahteve iz tretjega odstavka 15. člena tega pravilnika; v
primeru rastlin iz rodu Prunus preveri tudi analizni izvid imenovanega laboratorija, iz katerega mora biti razvidno, da v
vzorcih zemlje, ki so bili uradno odvzeti na zemljišču, kjer je
osnovni matični nasad, niso bile ugotovljene ogorčice, prenašalke virusov in virusom podobnih škodljivih organizmov
iz rodov Longidorus in Xiphinema;
– preveri zapise in evidence, ki jih vodi dobavitelj in iz
katerih mora biti razvidno, da dobavitelj redno opravlja predpisane vizualne preglede in izvaja ukrepe za preprečevanje
pojava in širjenja škodljivih organizmov v nasadu, v katerem
se vzdržujejo osnovne matične rastline. V nasadu osnovnih

17. člen
(pridobivanje certificiranega semena)
(1) Certificirano seme za vzgojo podlag sadnih rastlin
iz rodu Prunus L. se lahko pridobi le v osnovnem matičnem
nasadu od osnovnih matičnih rastlin, ki so bile pridobljene
in se vzdržujejo v skladu s 15. členom tega pravilnika, pod
pogojem, da so od drugih rastlin iz rodu Prunus L. oddaljene
najmanj 300 m.
(2) Osnovne matične rastline za pridelavo certificiranega
semena se morajo med rastjo pregledovati, kot je določeno v
15. členu tega pravilnika. S testiranjem mora biti ugotovljeno,
da niso okužene z virusi, ki se prenašajo s semenom.
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matičnih rastlin ugotavlja tudi morebitna prazna mesta oziroma nove zasaditve ter razloge zanje;
– preveri, ali se matične rastline vzdržujejo v pogojih
iz četrtega, petega in šestega odstavka 15. člena tega pravilnika;
– preveri sortno pristnost osnovnih matičnih rastlin v
skladu z devetim odstavkom 15. člena tega pravilnika;
– opravi vsako leto najmanj dva vizualna pregleda
zdravstvenega stanja osnovnih matičnih rastlin na prisotnost
škodljivih organizmov ter predpisana vzorčenja za ponovno
testiranje v skladu s sedmim odstavkom 15. člena tega pravilnika;
– v primeru suma na prisotnost karantenskega škodljivega organizma ali virusa ali virusom podobnega škodljivega
organizma, navedenega v EPPO certifikacijskih shemah,
odvzame vzorce za testiranje v imenovanem laboratoriju. O
najdbi ali o sumu na prisotnost karantenskega škodljivega
organizma takoj obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(4) Organ za potrjevanje uradno potrdi nasad osnovnih
matičnih rastlin in obenem dovoli pridobivanje razmnoževalnega materiala od osnovnih matičnih rastlin iz tega nasada
v naslednji rastni dobi oziroma za največ eno leto, če na
podlagi pregledov in testiranj iz prejšnjega odstavka ugotovi,
da so osnovne matične rastline:
– pridobljene v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 15. člena tega pravilnika;
– posajene na zemljišču, ki izpolnjuje pogoje in zahteve
za matične nasade, določene s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, in se vzdržujejo v pogojih iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 15. člena tega pravilnika;
– sortno pristne oziroma, da so iz nasada odstranjene
sortno netipične matične rastline v skladu z 9. odstavkom
15. člena;
– brez karantenskih škodljivih organizmov in virusov
ali virusom podobnih organizmov, navedenih v EPPO certifikacijskih shemah, da so bili v primeru drugih gospodarsko
pomembnih škodljivih organizmov uspešno izvedeni ukrepi
za zatiranje in da so bile iz nasada odstranjene matične rastline, za katere je bilo ugotovljeno, da jih je potrebno odstraniti
iz nasada zaradi zdravstvenih razlogov v skladu z desetim
odstavkom 15. člena tega pravilnika.
(5) Uradno potrjene osnovne matične rastline iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo za pridobivanje uradno
potrjenega razmnoževalnega materiala največ:
– 20 let od leta uradne potrditve pri jablani (Malus Mill.),
hruški (Pyrus L.) in kutini (Cydonia oblonga Mill.),
– 15 let od leta uradne potrditve pri sadnih vrstah iz
rodu Prunus L..
(6) Če pogoji za uradno potrditev nasada osnovnih matičnih rastlin niso več izpolnjeni, organ za potrjevanje prepove pridobivanje razmnoževalnega materiala od osnovnih
matičnih rastlin iz tega nasada ter prekliče uradno potrditev
iz četrtega odstavka tega člena.
20. člen
(uradna potrditev razmnoževalnega materiala in izdaja
uradnih etiket)
(1) Cepiče, podlage za cepljenje, seme in druge vrste
razmnoževalnega materiala, ki so bili pridobljeni od uradno
potrjenih izvornih matičnih rastlin v skladu z 18. členom tega
pravilnika ali v uradno potrjenem nasadu osnovnih matičnih
rastlin iz prejšnjega člena, uradno potrdi organ za potrjevanje
na podlagi zahteve dobavitelja, na obrazcu, ki ga dobavitelj
pridobi pri organu za potrjevanje. V zahtevi dobavitelj navede
poleg podatkov iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 18. člena oziroma prve, druge in tretje alinee drugega
odstavka prejšnjega člena tudi podatek o načinu pakiranja
razmnoževalnega materiala in zahtevano količino uradnih
etiket po vrstah, sortah in partijah.
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(2) Organ za potrjevanje uradno potrdi razmnoževalni
material iz prejšnjega odstavka ter izda ustrezno število
uradnih etiket, če:
– je organ za potrjevanje v skladu z 18. členom tega
pravilnika oziroma v skladu s prejšnjim členom ugotovil, da
so pogoji za uradno potrditev izvornih matičnih rastlin oziroma osnovnih matičnih rastlin še izpolnjeni, in je dovolil pridobivanje razmnoževalnega materiala od teh matičnih rastlin;
– je količina razmnoževalnega materiala, na katero se
nanaša zahteva iz prejšnjega odstavka, ustrezna glede na
stanje izvornih oziroma osnovnih matičnih rastlin;
– so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskega potnega
lista v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za izdajo rastlinskih
potnih listov.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi razmnoževalni
material:
– ki je bil pridobljen od uradno potrjenih izvornih matičnih rastlin, kot osnovni material;
– ki je bil pridobljen od uradno potrjenih osnovnih matičnih rastlin, kot certificiran material, ali v primeru, da gre za
množitev osnovnih matičnih rastlin v skladu s prvim odstavkom 15. člena, kot osnovni material II stopnje;
– ki je bil pridobljen od uradno potrjenih osnovnih matičnih rastlin ali od osnovnih matičnih rastlin II stopnje, kot
certificiran material.
(4) Uradne etikete, ki jih izda organ za potrjevanje za
uradno potrjen razmnoževalni material in ki so obenem rastlinski potni list, vsebujejo poleg obveznih podatkov za rastlinski potni list v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za
izdajanje rastlinskih potnih listov, še naslednje podatke iz 4.2.
in 4.4. točke priloge 2 tega pravilnika:
– »ES kakovost«,
– ime sorte oziroma podlage,
– kategorijo oziroma stopnjo množitve,
– zdravstveni status: »'b.v.' material«.
(5) Organ za potrjevanje ali dobavitelj, ki ima dovoljenje
za označevanje pod uradnim nadzorom iz 22. člena tega
pravilnika, označi uradno potrjen razmnoževalni material z
uradnimi etiketami iz prejšnjega odstavka.
21. člen
(uradna potrditev certificiranih sadik)
(1) Dobavitelj lahko zasadi novo drevesnico za pridelavo certificiranih sadik samo na zemljišču, ki izpolnjuje pogoje
in zahteve iz drugega odstavka 16. člena tega pravilnika in
za katerega je pridobil ustrezna dovoljenja za zasaditev drevesnice v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo
rastlin.
(2) Dobavitelj vloži pri organu za potrjevanje prijavo za
uradno potrditev certificiranih sadik oziroma letno prijavo pridelave vsako leto najpozneje do 30. aprila. V prijavi na obrazcu, ki ga pridobi pri organu za potrjevanje, navede podatke iz
prve, druge in tretje alinee drugega odstavka 19. člena tega
pravilnika ter vrste in količine sadik, ki so posajene oziroma
pocepljene v drevesnici. Kot podatek o enoti pridelave navede, da je prijavljeni objekt drevesnica.
(3) Na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka izvede organ za potrjevanje v drevesnici najmanj dva vizualna pregleda v rastni dobi, s katerimi preveri, ali se certificirane sadike
pridelujejo v pogojih, določenih v 16. členu tega pravilnika
in ali glede zdravstvenega stanja ter sortnosti izpolnjujejo
pogoje in zahteve iz 16. člena tega pravilnika. Pri pregledu
oceni tudi stanje in splošni videz vegetativnega razvoja sadik,
zlasti tistih delov, od katerih je odvisna kakovost sadik, preveri morebitna prazna mesta v drevesnici in morebitne nove
zasaditve ter ugotovi razloge zanje. Pri uradnih pregledih
preveri tudi evidence in dokazila, ki jih vodi dobavitelj, zlasti
o poreklu razmnoževalnega materiala, uporabljenega pri cepljenju, ter o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in
širjenja škodljivih organizmov v drevesnici.
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(4) Po opravljenih pregledih iz prejšnjega odstavka, najpozneje 10 dni pred načrtovanim izkopom, lahko dobavitelj
pri organu za potrjevanje zahteva izdajo uradnih etiket za
certificirane sadike. V zahtevi na obrazcu, ki ga pridobi pri
organu za potrjevanje, navede poleg podatkov iz prve, druge
in tretje alinee drugega odstavka 19. člena tega pravilnika še
zahtevano količino uradnih etiket za certificirane sadike po
vrstah in sortah.
(5) Na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka izda organ za potrjevanje potrdilo o uradni potrditvi certificiranih
sadik in ustrezno število uradnih etiket, ki vsebujejo podatke
iz četrtega odstavka prejšnjega člena, če je bilo s pregledi iz
tretjega odstavka tega člena ugotovljeno:
– da so bile sadike pridelane v skladu s 16. členom tega
pravilnika;
– da so sadike brez karantenskih škodljivih organizmov in virusov ali virusom podobnih škodljivih organizmov,
navedenih v EPPO certifikacijski shemi, oziroma da so bili v
primeru drugih gospodarsko škodljivih organizmov uspešno
izvedeni ukrepi za zatiranje, ter da so sortno pristne in glede kakovosti izpolnjujejo zahteve iz 3. točke priloge 2 tega
pravilnika;
– da so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskega potnega
lista v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za izdajo rastlinskih
potnih listov.
(6) Organ za potrjevanje ali dobavitelj, ki ima dovoljenje
za označevanje pod uradnim nadzorom iz 22. člena tega pravilnika, označi uradno potrjene certificirane sadike z uradnimi
etiketami iz prejšnjega odstavka.
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(2) Organ za potrjevanje vsako leto, najpozneje do 1. februarja pošlje Upravi poročilo o postopkih uradne potrditve,
ki so bili izvedeni v preteklem koledarskem letu, vključno
s podatki o količinah uradno potrjenega razmnoževalnega
materiala in sadik, po vrstah, sortah in kategorijah.
V. NADZOR DOBAVITELJEV TER NAKNADNA
KONTROLA
25. člen
(splošno)
Za zagotavljanje skladnosti razmnoževalnega materiala
in sadik z zahtevami tega pravilnika se v skladu z zakonom,
ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, s predpisi, ki
urejajo zdravstveno varstvo rastlin, in s tem pravilnikom
izvajajo:
– nadzor dobaviteljev, ki pridelujejo razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin kategorije CAC material in imajo
dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja,
– naključni nadzor dobaviteljev, ki pridelujejo uradno
potrjen razmnoževalni material in sadike,
– naključni pregledi vseh ostalih dobaviteljev, ki so vpisani v register dobaviteljev za pridelavo, pripravo za trg oziroma trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala,
– naknadna kontrola razmnoževalnega in sadilnega
materiala, ki je na trgu.

4. Obveščanje

26. člen
(nadzor dobaviteljev)
(1) Nadzor dobaviteljev razmnoževalnega materiala in
sadik kategorije CAC iz prve alinee prejšnjega člena izvaja pristojni fitosanitarni inšpektor na podlagi letne prijave
pridelave, ki jo vloži dobavitelj vsako leto najpozneje do
30. aprila na obrazcu, ki je dostopen na Upravi in na spletni
strani Uprave. Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor obenem z uradnimi zdravstvenimi pregledi v skladu s predpisi
o zdravstvenem varstvu rastlin, v rastni dobi v času, ki je
najprimernejši glede na vrsto, za katere je dobavitelj pridobil
dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja. Pri nadzoru
preveri evidence in dokazila, ki jih vodi in hrani dobavitelj, in
izvede najmanj vizualne preglede razmnoževalnega materiala in sadik ter objektov za pridelavo, skladiščenje oziroma
pripravo za trg. Podrobnejši postopek nadzora iz prve alinee
prejšnjega odstavka je opredeljen v prilogi 4, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(2) Naključni nadzor dobaviteljev uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik iz druge alinee
prejšnjega člena izvede pristojni fitosanitarni inšpektor na
podlagi obvestila o prejetih prijavah v uradno potrditev iz
prvega odstavka 24. člena tega pravilnika. Nadzor izvede
pri določenem deležu dobaviteljev, ki so v tem letu prijavili razmnoževalni material oziroma sadike sadnih rastlin
v uradno potrditev v skladu s tem pravilnikom, in sicer v
obsegu in na način, ki je določen v navodilih v priročniku
fitosanitarne inšpekcije.
(3) Pri nadzoru iz tretje alinee prejšnjega člena izvede
pristojni fitosanitarni inšpektor naključne preglede dobaviteljev, ki so vpisani v register dobaviteljev za pridelavo, pripravo
za trg oziroma trženje razmnoževalnega materiala in sadik
sadnih rastlin, v obsegu in na način, kot je določen v navodilih
v priročniku fitosanitarne inšpekcije.

24. člen
(obveščanje)
(1) O prejetih prijavah za uradno potrditev v skladu
s tem pravilnikom mora organ za potrjevanje vsako leto,
najpozneje do 31. maja obvestiti pristojnega fitosanitarnega
inšpektorja.

27. člen
(naknadna kontrola)
(1) Za naknadno kontrolo iz četrte alinee 25. člena tega
pravilnika odvzame pristojni fitosanitarni inšpektor vzorce
od določenega deleža partij razmnoževalnega materiala in
sadik sadnih rastlin, ki so dane na trg, ne glede na državo

22. člen
(označevanje pod uradnim nadzorom)
Organ za potrjevanje lahko dovoli, da dobavitelj sam
uradno označi razmnoževalni material in sadike z uradnimi
etiketami, ki jih je izdal organ za potrjevanje, če zagotovi
uradni nadzor nad označevanjem uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik.
23. člen
(uradna potrditev osnovnih matičnih rastlin in sadik,
pridobljenih od razmnoževalnega materiala, ki je bil uradno
potrjen v drugi državi)
(1) Ne glede na določbo prve alinee drugega odstavka
11. člena tega pravilnika se lahko v postopek uradne potrditve v skladu s tem pravilnikom sprejme razmnoževalni
material, ki je bil pridelan v eni od držav članic Skupnosti
ali v tretji državi, ki ji je priznana enakovrednost v skladu z
zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, če je
bil pridobljen v skladu z EPPO certifikacijskimi shemami in
ga je organ te države, pristojen za uradno potrditev, uradno
potrdil kot izvorni, osnovni ali certificiran material.
(2) Organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika kot
certificirane sadike potrdi sadike, pridelane iz razmnoževalnega materiala, ki je bil v drugi državi pridelan in uradno
potrjen kot certificiran razmnoževalni material, če organ
za potrjevanje ugotovi, da ta material izpolnjuje pogoje iz
prvega odstavka tega člena in da so izpolnjene zahteve
za uradno potrditev, določene s tem pravilnikom za certificirane sadike.
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pridelave. Odvzeti vzorci se preverijo v poskusih na polju in
z laboratorijskimi testi, ki jih opravita izvajalec preizkušanja
sort in laboratorij, imenovana v skladu s predpisom, ki ureja
semenski material kmetijskih rastlin.
(2) Vrste sadnih rastlin, pri katerih se izvede naknadna
kontrola, ter obseg vzorčenj iz prejšnjega odstavka se določijo z letnim programom dela za fitosanitarno področje, ki
ga sprejme minister, pristojen za kmetijstvo. Način odvzema
vzorcev ter metode preizkušanja in laboratorijskih testov
določi predstojnik Uprave v skladu z navodili in protokoli,
ki jih za izvedbo primerjalnih poskusov in testov Skupnosti
sprejme pristojni organ Skupnosti in so dosegljivi na Upravi
in spletni strani Uprave.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(prehodne določbe)
(1) Izvorne in osnovne matične rastline, ki so bile do
uveljavitve tega pravilnika uradno potrjene v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št.
31/04), se šteje, da so bile uradno potrjene v skladu s tem
pravilnikom. Dovoljena za pridobivanje razmnoževalnega
materiala od izvornih in osnovnih matičnih rastlin, izdana na
podlagi pravilnika iz prejšnjega stavka, veljajo tudi po uveljavitvi tega pravilnika, in sicer najpozneje do roka, navedenega
v posameznem dovoljenju.
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(2) Za razmnoževalni material in sadike, ki so bili do
uveljavitve tega pravilnika pridelani v skladu s Pravilnikom
o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin,
namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 31/04), se
šteje, da izpolnjuje zahteve po tem pravilniku.
(3) Za razmnoževalni material in sadike, ki so bili do
uveljavitve tega pravilnika označeni in dani na trg v skladu s
pravilnikom iz prejšnjega odstavka se šteje, da so bili označeni in dani na trg v skladu s tem pravilnikom.
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št.
31/04).
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-209/2005
Ljubljana, dne 3. februarja 2006
EVA 2005-2311-0267
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA 1: Seznam rodov in vrst sadnih rastlin

Botanično ime

Slovensko ime

Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.

domači kostanj
citrusi
navadna leska
kutina
navadni smokvovec, figovec
kumkvat
vrtni jagodnjak
navadni oreh
jablana
oljka
prava pistacija
citronovec, poncirus
mandljevec
marelica
češnja
višnja
sliva, češplja
breskev, nektarina
kitajsko-japonska sliva
hruška
ribezi
robida, malina
borovnica
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PRILOGA 2: Podrobnejše zahteve, ki jih morajo izpolnjevati razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin,
namenjeni za pridelavo sadja
1. Splošno
V tej prilogi so določene podrobnejše zahteve, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja, sortnosti in kakovosti ter glede
označevanja izpolnjevati:
– razmnoževalni material, vključno s podlagami, ki pripada rodovom in vrstam iz priloge 1 tega pravilnika, ter iz tega
materiala pridobljene sadike;
– podlage in drugi deli drugih rastlin iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
Zahteve iz te priloge se uporabljajo ne glede na uporabljeni način razmnoževanja, ob upoštevanju proizvodnega cikla
razmnoževalnega materiala posameznega rodu ali vrste rastlin.
2. Zahteve glede zdravstvenega stanja
2.1. Razmnoževalni material in sadike morajo izpolnjevati zahteve, določene za posamezni rod ali vrsto s predpisi, ki
urejajo zdravstveno varstvo rastlin, in Direktivo Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L, št. 169 z dne
10. 7. 2000, str. 1; z vsemi spremembami).
2.2. Razmnoževalni material in sadike morajo biti vsaj na podlagi vizualnega pregleda praktično brez škodljivih organizmov in bolezni, ki lahko vplivajo na njihovo kakovost, oziroma brez znakov ali simptomov prisotnosti škodljivih organizmov,
ki zmanjšujejo njihovo uporabnost; zlasti morajo biti brez škodljivih organizmov in bolezni, ki so za posamezni rod ali vrsto
navedeni v prilogi k Direktivi 93/48/EGS.
2.3. Razmnoževalni material in sadike, ki v rasti kažejo vidne znake ali simptome škodljivih organizmov ali bolezni iz
prejšnje točke, se takoj po njihovem pojavu tretira ali odstrani in uniči, če tretiranje zaradi narave škodljivih organizmov ne
pride v poštev.
2.4. Razmnoževalni material in sadike vrst iz rodu Citrus L. morajo izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
– pridobljeni morajo biti iz izhodiščnega materiala, ki je bil pregledan in posamično testiran na viruse in virusom podobne
organizme, navedene pri rodu Citrus L. v prilogi k Direktivi 93/48/EGS, in je bilo na podlagi teh pregledov in testov zanj ugotovljeno, da ni okužen s temi virusi in virusom podobnimi organizmi,
– s pregledi mora biti ugotovljeno, da so bili od začetka zadnje rastne dobe praktično brez virusov in virusom podobnih
organizmov, navedenih pri rodu Citrus L. v prilogi k Direktivi 93/48/EGS,
– v primeru cepljenih sadik morajo biti le-te cepljene na podlage, ki so odporne na viroide.
3. Zahteve glede sortnosti in kakovosti
3.1. Razmnoževalni material in sadike kategorije CAC morajo imeti primerno pristnost in čistost glede na vrsto ali rod, ki
ji pripadajo, in biti sortno pristni in čisti, razen v primeru podlag iz drugega stavka prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
3.2. V primeru sort iz druge alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika se sortna pristnost in čistost razmnoževalnega materiala in sadik ugotavlja glede na podrobni opis sort, ki ga vsebuje seznam sort dobavitelja iz priloge 3 tega
pravilnika.
3.3. Razmnoževalni material in sadike kategorije CAC morajo biti brez napak, ki bi lahko vplivale na njihovo kakovost
oziroma zmanjšale njihovo uporabnost kot razmnoževalni material ali sadike.
3.4. Razmnoževalni material in sadike kategorije izvorni, osnovni in certificiran material mora izpolnjevati pogoje in
zahteve, predpisane za posamezno kategorijo s certifikacijsko shemo za posamezno sadno vrsto, ki je skladna z EPPO
certifikacijsko shemo.
4. Zahteve glede označevanja
4.1. Etiketa ali potrdilo dobavitelja, ki se izda za razmnoževalni material in sadike, mora biti iz ustreznega, pred tem še
neuporabljenega materiala. Natisnjena mora biti vsaj v enem od uradnih jezikov Skupnosti.
4.2. Obvezni podatki, ki jih vsebuje etiketa ali potrdilo dobavitelja, so:
– »ES kakovost«,
– oznaka države članice Skupnosti,
– odgovorni uradni organ ali njegova oznaka,
– registrska ali akreditacijska številka dobavitelja,
– ime dobavitelja,
– številka partije ali serije ali tedenska ali zbirna številka,
– datum izdaje etikete ali potrdila,
– botanično ime vrste,
– ime sorte; v primeru podlag ime sorte podlage ali njeno oznako,
– količina,
– kategorija,
– v primeru uvoza iz tretjih držav: država pridelave.
4.3. Če razmnoževalni material in sadike spremlja rastlinski potni list v skladu s predpisi, ki urejajo izdajanje rastlinskih
potnih listov, se rastlinski potni list šteje kot etiketa ali potrdilo dobavitelja iz prejšnje točke pod pogojem, da dobavitelj dodatno
navede naslednje podatke, ki so lahko na istem dokumentu kot rastlinski potni list, vendar jasno ločeni od podatkov potnega
lista:
– »ES kakovost«,
– o odgovornem uradnem organu, če je za rastlinske potne liste odgovoren drug uradni organ kot je naveden v tretji
alinei prejšnje točke,
– ime sorte oziroma podlage,
– kategorijo,
– v primeru uvoza iz tretjih držav: ime države pridelave.
4.4. Na uradni etiketi, ki jo za izvorni, osnovni ali certificiran material izda organ, odgovoren za uradno potrjevanje raz-
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množevalnega materiala in sadik, ni obvezno navesti naslednjih podatkov iz prejšnje točke: registrske ali akreditacijske številka
dobavitelja, osebnega imena in naslova ali firme in sedeža dobavitelja ter datuma izdaje etikete ali potrdila. Dodatno pa je
potrebno glede na zdravstveni status razmnoževalnega materiala in sadik, opredeljen v 4. in 5. točki 3. člena tega pravilnika,
na uradni etiketi navesti: »brezvirusni material« ali »'b.v.' material« ali »na viruse testiran material« ali »'v.t.' material«.
4.5. Pri navajanju imena sorte je potrebno na etiketi oziroma potrdilu dobavitelja, na uradni etiketi ali na dokumentu iz
prejšnje točke uporabljati uradno ime sorte, razen v primeru sort iz druge alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
Pri sortah, za katere je že vložena prijava za varstvo sorte v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, je potrebno
uporabljati predlagano ime sorte ali žlahtniteljevo oznako sorte, dokler postopek za pridobitev varstva sorte ni končan.

PRILOGA 3: Virusi in virusom podobni organizmi, na katere se ponovno testirajo osnovne matične rastline
1. Jablana (Malus Mill.), hruška (Pyrus L.) in kutina (Cydonia oblonga Mill.)
Ponovno testiranje na:
Virus ali virusom podobni organizem

Malus Mill.

Pyrus L.
Cydonia oblonga Mill.

Apple chlorotic leaf spot trichovirus (ACLSV)

+

+

Apple mosaic ilarvirus (ApMV)

+

Apple stem-grooving capillovirus (ASGV)

+

Apple proliferation fitoplazma (AP)

+

Metoda(1) (2)

ELISA, PCR
ELISA, PCR

+

ELISA, PCR
ELISA, PCR

2. Češnja (Prunus avium L) in višnja (Prunus cerasus L.)
Virus ali virusom podobni organizem

Ponovno testiranje na:

Metoda (2) (3)

Prune dwarf ilarvirus (PDV)

+

ELISA, PCR

Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV)

+

ELISA, PCR

3. Breskev in nektarina (Prunus persica (L.) Batsch), sliva in češplja (Prunus domestica L.), japonska sliva in češplja
(Prunus salicina (Lindley)), marelica (Prunus armeniaca L.) in mandljevec (Prunus amygdalus Batsch.)
Virus ali virusom podobni organizem

Ponovno testiranje na:

Metoda (2) (4)

Prune dwarf ilarvirus (PDV)

+

ELISA, PCR

Plum pox potyvirus (PPV)

+

ELISA, PCR

Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV)

+

ELISA, PCR

(1)
Testiranje se izvede v skladu z EPPO standardi (EPPO standardi, Certifikacijska shema PM 4/27 (1): Na patogene
testiran material Malus, Pyrus in Cydonia - ������������������������������������������������������������������������������
EPPO Standards, Certification scheme PM 4/27 (1): Pathogen-tested material of
Malus, Pyrus and Cydonia)
(2)
Molekulske tehnike služijo za potrditev serološke detekcije pri prvi najdbi ali dvomljivih vrednostih
(3)
Testiranje se izvede v skladu z EPPO standardi (EPPO standardi, Sheme za pridelavo zdravih rastlin za sajenje:
Certifikacijska shema za češnjo; PM 4/29 (1) – EPPO Standards, Schemes for the production of healthy plants for planting:
Certification scheme for cherry; PM 4/29 (1))
(4)
Testiranje se izvede v skladu z EPPO standardi (EPPO standardi, Sheme za pridelavo zdravih rastlin za sajenje: Certifikacijska shema za mandljevec, marelico, breskev in slivo; PM 4/30 (1) – EPPO Standards, Schemes for the production of
healthy plants for planting: Certification scheme for almond, apricot, peach and plum; PM 4/30 (1))
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PRILOGA 4: Postopki nadzora in spremljanja dobaviteljev ter njihovih mest pridelave
1. Pristojni fitosanitarni inšpektor redno izvaja nadzor in spremljanje dobaviteljev ter njihovih mest pridelave z namenom,
da se nenehno zagotavlja skladnost z zahtevami, ki jih določa ta pravilnik.
2. Nadzor se izvede na mestu pridelave, najmanj enkrat v rastni dobi v času, ko je mogoče preveriti, ali razmnoževalni
material in sadike izpolnjujejo zahteve iz 4., 5. oziroma 6. člena tega pravilnika ter iz priloge 2 tega pravilnika.
3. Pri nadzoru se preveri, ali dobavitelj izpolnjuje zlasti naslednje obveznosti dobavitelja, ki so določene z zakonom, ki
ureja semenski material kmetijskih rastlin, pri čemer se upošteva vrsto dejavnosti dobavitelja (pridelava, priprava za trg, trženje
razmnoževalnega materiala oziroma sadik):
3.1. opredelitev kritičnih točk, ki bi lahko vplivale na kakovost razmnoževalnega materiala in sadik, ki jih prideluje; pri tem
se preveri, ali dobavitelj upošteva naslednje kritične točke v pridelavi:
– kakovost razmnoževalnega materiala in sadik, uporabljenih za začetek pridelave,
– sejanje, pikiranje, presajanje oziroma sajenje razmnoževalnega materiala in sadik,
– skladnost z zahtevami, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin,
– načrt in način pridelave,
– splošna oskrba posevka ali nasada,
– postopki razmnoževanja,
– postopki spravila pridelka,
– higiena,
– tretiranje,
– embaliranje,
– skladiščenje,
– transport,
– administracija;
3.2. vodenje zapisov in hramba dokazil o pridelavi; pri tem se preveri, ali dobavitelj vodi in hrani zapise na način, ki omogoča pristojnemu inšpektorju celovit pregled:
a) nad razmnoževalnim materialom in sadikami, ki jih dobavitelj:
– nabavi z namenom skladiščenja ali sajenja na mestu pridelave,
– prideluje na mestu pridelave,
– dobavi drugim osebam;
b) nad kakršnim koli kemičnim tretiranjem razmnoževalnega materiala in sadik, ki ga je izvedel dobavitelj;
3.3. redno spremljanje in nadziranje kritičnih točk ter izvajanje pregledov zdravstvenega stanja razmnoževalnega materiala in sadik; pri tem se preveri, ali dobavitelj:
a) je uvedel in tudi dejansko uporablja metode za spremljanje in nadzor kritičnih točk iz 3.1. točke te priloge, zlasti ali:
– te metode obstajajo in se dejansko uporabljajo za kontrolo posamezne kritične točke iz 3.1. točke te priloge,
– so te metode zanesljive,
– so te metode ustrezne za presojo načrta pridelave in trženja, ter
– je osebje dobavitelja usposobljeno za izvajanje kontrole;
b) 	 opravlja predvidene vizualne preglede zdravstvenega stanja razmnoževalnega materiala in sadik v času in na način,
kot je opredeljeno v načrtu spremljanja in zatiranja karantenskih škodljivih organizmov in škodljivih organizmov iz priloge k
Direktivi 93/48/EGS, ki ga pripravi dobavitelj zaradi izpolnjevanja obveznosti dobavitelja v skladu z zakonom, ki ureja semenski
material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: načrt spremljanja in zatiranja škodljivih organizmov);
3.4. jemanje vzorcev za analize v imenovanem laboratoriju, pri tem se preveri, ali:
– so bili vzorci odvzeti v različnih fazah pridelave in v takih presledkih, kot je opredeljeno v načrtu spremljanja in zatiranja
škodljivih organizmov,
– so bili vzorci odvzeti na tehnično pravilen način po statistično zanesljivem postopku, pri čemer se upošteva vrsta analize, ki bo opravljena,
– so osebe, ki jemljejo vzorce, za to strokovno usposobljene,
– je analize vzorcev opravil imenovani laboratorij.

646.

Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za
promet prenehalo veljati oziroma za katera
bo dovoljenje za promet prenehalo veljati na
predlog imetnikov dovoljenj za promet

Na Podlagi 26. in 28. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02,
13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ) objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

SEZNAM
zdravil, za katera je dovoljenje za promet
prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje
za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov
dovoljenj za promet

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana Slovenija

škatla z 1 vialo s praškom

škatla s tubo po 15 g mazila

škatla s tubo po 15 g kreme

škatla s tubo po 15 g mazila

044350 CYTOSAR 2 g

088439 DIPROSALIC mazilo

088463 DIPROSONE krema

088498 DIPROSONE mazilo

Zdravilo se izdaja le na recept.

5363-U-I-221/00

5363-U-I-223/00

5363-U-I-225/00

Schering-Plough Labo N.V., Belgija/ ScheringPlough Central East AG, Luzern, Švica,

Schering-Plough Labo N.V., Belgija/ ScheringPlough Central East AG, Luzern, Švica,

Schering-Plough Labo N.V., Belgija/ ScheringPlough Central East AG, Luzern, Švica,

01.10.2004*

01.10.2004*
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Schering- Plough Central East AG,
Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji,
Dunajska 22, Ljubljana Slovenija

Schering- Plough Central East AG,
Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji,
Dunajska 22, Ljubljana Slovenija

Schering- Plough Central East AG,
Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji,
Dunajska 22, Ljubljana Slovenija

01.10.2004*

24.06.2005*

5363-U-I-441/05
Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA in
Pharmacia Italia S.p.A./Pfizer Luxembourg
SARL, Strassen, Luxembourg

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

24.06.2004*

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, v
Šmarješka cesta 6, Novo mesto Slovenija sodelovanju z Wyeth-Lederle Pharma GmbH,
Dunaj, Avstrija

5363-U-I-291/99

21.03.2006

5363-U-I-49/05

20.12.2005*

25.02.2005*

5363-U-I-281/01

Pliva Hrvatska d.o.o.,Prilaz baruna Filipoviþa
25/ Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara
49 , Hrvaška

Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Avstrija/
Fresenius Kabi Deutschland, Bad Homburg,
Nemþija,

5363-U-I-77/03

01.10.2004*

5363-U-I-91/01

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
Wolfratshausen, Nemþija/ Wyeth-Lederle
Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija

30.09.2005*

01.10.2004*

5363-U-I-90/01

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
Wolfratshausen, Nemþija/ Wyeth-Lederle
Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija

5363-U-I-677/03

01.10.2004*

GALEX d.d., Murska Sobota in Weifa AS,Oslo,
Norveška/Medis,d.o.o., Ljubljana, Slovenija

veljavnost odloþbe

št.odloþbe
5363-U-I-92/01

izdelovalec/proizvajalec zdravila
Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
Wolfratshausen, Nemþija/ Wyeth-Lederle
Pharma GmbH, Dunaj, Avstrija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto Slovenija Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
se samo v bolnišnicah.
Arlon, Strassen Luksemburg

škatla z 21 tabletami v pretisnem omotu Zdravilo se izdaja le na recept.
(11 belih in 10 roza tablet)

076414 CYCLO-MENORETTE

Zdravilo se izdaja le na recept.

077771 CORDIPIN XL tablete s prirejenim škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
sprošþanjem 40 mg
pretisnem omotu)

Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska 51,
Ljubljana Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Medias International, d.o.o., Leskoškova
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter cesta 9D, Ljubljana Slovenija
pri pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.
Zdravilo se izdaja le na recept.

stekleniþka s 100 ml raztopine

škatla s polietilenskim vsebnikom s 100 Zdravilo se izdaja le na recept.
tabletami

056626 ATENOLOL PLIVA tablete 100 mg škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

007366 AMINOVENOES N-PAED 6%

055557 AGLURAB 500 mg

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Medicopharmacia Medicinsko in
se samo v bolnišnicah.
farmacevtsko podjetje, d.o.o., Topniška
4a, Ljubljana Slovenija

088374 5-FLUOROURACIL "Lederle" 500 škatla z vialo po 10 ml raztopine

imetnik dovoljenja za promet

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Medicopharmacia Medicinsko in
se samo v bolnišnicah.
farmacevtsko podjetje, d.o.o., Topniška
4a, Ljubljana Slovenija

naþin/režim izdajanja

088382 5-FLUOROURACIL "Lederle" 250 škatla z vialo po 5 ml raztopine

pakiranje
Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Medicopharmacia Medicinsko in
se samo v bolnišnicah.
farmacevtsko podjetje, d.o.o., Topniška
4a, Ljubljana Slovenija

ime zdravila

088390 5-FLUOROURACIL "Lederle" 1000 škatla z vialo po 20 ml raztopine

šifra

Na podlagi 26. in 28. þlena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomoþkih (Uradni list RS št. 101/99, 70/00, 07/02, 13/02-ZKrmi, 67/02, 47/04-ZdZPZ) objavlja Agencija
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoþke SEZNAM zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje za
promet prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenj za promet
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Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla s stekleniþko po 100 tablet

škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 50 ampulami po 2 ml

škatla s 50 ampulami po 10 ml

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s tubo po 20 g mazila

plastiþna vreþka po 500 ml raztopine

016314 FENTANYL

031488 FENTANYL

082937 FOSAMAX 10 mg

013617 FOSAMAX 5 mg

030139 FOSAMAX enkrat tedensko 70 mg škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablete v
pretisnem omotu)

škatla z 1 dvodelnim vložkom s
praškom in topilom

030309 EUGLUCON

096814 GENOTROPIN 4 I.E.

034142 GEOKORTON mazilo

010251 HAES-STERIL 6 %

20.12.2005*

05.03.2006*

09.04.2006*

20.12.2001*

5363-U-I-179/03

5363-U-I-51/01

5363-U-I-40/01

5363-U-I-18/03

5363-U-I-159/99

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg
30, B-2340 Beerse, Belgija

MSD Pavia, Italija ali MSD Haarlem,
Nizozemska za Merck Sharp & Dohme IDEA
Inc., Švica,
MSD Pavia, Italija ali MSD Haarlem,
Nizozemska za Merck Sharp & Dohme IDEA
Inc., Švica
Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem,
Nizozemska/ Merck Sharp & Dohme IDEA,
Inc., Švica
Pharmacia & Upjohn AB,
Stockholm,Švedska/Pharmacia Enterprises
S.A.Luxembourg, L-1347 Luxembourg,
Luksemburg
Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49,
Zagreb, Hrvaška

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad
Homburg, Nemþija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Johnson & Johnson S.E., Podružnica
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana
Slovenija
pri pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

MERCK SHARP & DOHME, inovativna
zdravil d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana
Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pharmacia & Upjohn S.A., Podružnica
se samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko Ljubljana, Kržiþeva 9, Ljubljana Slovenija
uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na
domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.
Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska 51,
se po navodilu in pod posebnim nadzorom Ljubljana Slovenija
zdravnika specialista ali od njega
pooblašþenega zdravnika.
Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Medias International, d.o.o., Leskoškova
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter cesta 9D, Ljubljana Slovenija
pri pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept.

2

MERCK SHARP & DOHME, inovativna
zdravil d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana
Slovenija

MERCK SHARP & DOHME, inovativna
zdravil d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana
Slovenija

5363-U-I-441/00

12.03.2004*

21.05.2004*

17 / 17. 2. 2006

5363-U-I-480/00

14.01.2004*

5363-U-I-178/03

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg
30, B-2340 Beerse, Belgija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Johnson & Johnson S.E., Podružnica
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana
Slovenija
pri pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

14.01.2004*

21.04.2006

Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska 51,
Ljubljana Slovenija

5363-U-I-46/05

Zdravilo se izdaja le na recept.

Pliva Hrvatska d.o.o.,Prilaz baruna Filipoviþa
25/ Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara
49 , Hrvaška

24.06.2005*

20.09.2004*

Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d., Ulica Danica
5, Koprivnica, Hrvaška

5363-U-I-440/03

24.06.2005*

veljavnost odloþbe

5363-U-I-387/99

Belupo, d.o.o., Dvoržakova 6, Ljubljana
Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto Slovenija Slovenija

št.odloþbe
5363-U-I-274/01

izdelovalec/proizvajalec zdravila
Schering-Plough Labo N.V., Belgija/ ScheringPlough Central East AG, Luzern, Švica,

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept.

imetnik dovoljenja za promet
Schering- Plough Central East AG,
Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji,
Dunajska 22, Ljubljana Slovenija

1554 /

Zdravilo se izdaja le na recept.

024481 ETAMBUTOL 400 mg tablete

naþin/režim izdajanja
Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

pakiranje

028487 ERAZON trde kapsule 10 mg

ime zdravila

škatla s plastenko z 20 ml raztopine

šifra

068667 ELOCOM dermalna raztopina

Stran

Uradni list Republike Slovenije

5 peres po 3 ml (100 I.E./ml)

5 peres po 3 ml (100I.E./1ml)

škatla s 6 steklenicami po 1000 ml
emulzije

škatla s tubo s 60 g gela

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v
pretisnem omotu)

škatla z 1 ampulo s 5 ml raztopine

tuba po 15 g

tuba po 15 g

škatla s stekleniþko po 100 tablet

095877 HUMAJECT N NPH

052264 INTRALIPID 20%

027073 KETONAL 2,5 % gel

012963 KYTRIL 1 mg filmsko obložene
tablete

087580 LACIPIL

088870 LESCOL 20 mg

088978 Leucovorin 50 mg/5 ml

046957 LOCACORTEN N krema

046981 LOCACORTEN N mazilo

047244 LONITEN 5 mg

pakiranje

095850 HUMAJECT M3 (30/70)

ime zdravila

5 peres po 3 ml (100I.E./1ml)

šifra

095737 HUMAJECT REGULAR

naþin/režim izdajanja

imetnik dovoljenja za promet

Eli Lilly Holdings Limited, , Kingsclere
Road, Basinstoke, Hampshire Velika
Britanija

Eli Lilly Holdings Limited, , Kingsclere
Road, Basinstoke, Hampshire Velika
Britanija

Eli Lilly Holdings Limited, , Kingsclere
Road, Basinstoke, Hampshire, Velika
Britanija

Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska 51,
Ljubljana Slovenija

Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska 51,
Ljubljana Slovenija

Global Pharm Inc., Toronto, Ontario, Kanada za
Pharmacio & Upjohn S.A., Luksemburg

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49,
Zagreb, Hrvaška

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49,
Zagreb, Hrvaška

06.07.2006

5363-U-I-468/05

5363-U-I-29/00

5363-U-I-960/97

07.12.2003*

11.02.2003*

11.02.2003*

11.11.2004*

5363-U-I-375/02

5363-U-I-959/97

02.06.2006

5363-U-I-374/05

17 / 17. 2. 2006 /
Stran

3

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pharmacia & Upjohn S.A., Podružnica
se samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko Ljubljana, Kržiþeva 9, Ljubljana Slovenija
uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na
domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
Nemþija/ Wyeth- Lederle Pharma
GmbH,Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, Novartis Pharma Productions GmbH,Oeflinger
Nuremberg Nemþija
Strasse 44, Wehr, Nemþija/Novartis Pharma
AG, 4002 Basel, Švica

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet Glaxo Wellcome S.A.,Španija ali
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
s farmacevtskimi izdelki, Ljubljana,
S.A.,Poljska/GlaxoSmithKline Exp., Velika
Knezov štradon 90, Ljubljana Slovenija
Britanija

04.05.2006

5363-U-I-576/03

27.02.2004*

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Wyeth Lederle Pharma GmbH,
se samo v bolnišnicah.
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse
124, CH-4070 Basel, Švica

5363-U-I-87/02

30.06.1999*

5363-U-I-173/99

Pharmacia & Upjohn AB,
Stockholm,Švedska/Pharmacia Enterprises
S.A.Luxembourg, L-1347 Luxembourg,
Luksemburg

20.12.2001*

5363-U-I-363/96

Lilly France S.A., Fegersheim, Francija

20.12.2001*

5363-U-I-361/96

20.12.2001*

veljavnost odloþbe

Lilly France S.A., Fegersheim, Francija

št.odloþbe
5363-U-I-365/96

izdelovalec/proizvajalec zdravila
Lilly France S.A., Fegersheim, Francija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana, LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Verovškova 57, Ljubljana Slovenija
Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa ROCHE farmacevtska družba d.o.o.,
se samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko Vodovodna 109, Ljubljana Slovenija
uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na
domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pharmacia & Upjohn S.A., Podružnica
se samo v bolnišnicah.
Ljubljana, Kržiþeva 9, Ljubljana Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Uradni list Republike Slovenije
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škatla z vialo z 2 ml raztopine

škatla z vialo z 200 ml raztopine

089354 METOTREKSAT "Lederle" 50
mg/2 ml raztopina za injiciranje

089389 METOTREKSAT "Lederle" 5000
mg/200 ml raztopina za injiciranje

imetnik dovoljenja za promet

škatla s plastiþnim vsebnikom, v
katerem je stekleni vsebnik z 10 ml
raztopine in kapalni nastavek, v
pakiranju tudi škatla z 20 rokavicami

škatla s 30 vreþkami

škatla s 30 vreþkami

škatla s 30 vreþkami

škatla s 30 vreþkami

škatla s 30 vreþkami

004650 MST CONTINUS suspenzija 100
mg

004685 MST CONTINUS suspenzija 20
mg

004626 MST CONTINUS suspenzija 200
mg

004677 MST CONTINUS suspenzija 30
mg

004669 MST CONTINUS suspenzija 60
mg

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.
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Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana Slovenija

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana Slovenija

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana Slovenija

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana Slovenija

Bard Pharmaceuticals Ltd., Velika Britanija/
Mundipharma Medical Company, Hamilton
HMJX, Bermuda

Bard Pharmaceuticals Ltd., Velika Britanija/
Mundipharma Medical Company, Hamilton
HMJX, Bermuda

Bard Pharmaceuticals Ltd., Velika Britanija/
Mundipharma Medical Company, Hamilton
HMJX, Bermuda

Bard Pharmaceuticals Ltd., Velika Britanija/
Mundipharma Medical Company, Hamilton
HMJX, Bermuda

05.06.2005*

05.06.2005*

05.06.2005*

05.06.2005*

5363-U-I-139/00

5363-U-I-140/00

5363-U-I-141/00

5363-U-I-142/00

17 / 17. 2. 2006

Zdravilo se izdaja le na recept.

Bard Pharmaceuticals Ltd., Velika Britanija/
Mundipharma Medical Company, Hamilton
HMJX, Bermuda

05.06.2005*

Medis, Podjetje za proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Brnþiþeva 1, Ljubljana Slovenija

5363-U-I-138/00

Zdravilo se izdaja le na recept.

19.03.2004*

5363-U-I-239/03

06.07.2006

5363-U-I-714/05

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Baxter AG (Baxter SA), Volketswil, Švica, Asta Medica AG, Frankfurt am Main, Nemþija,
se samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko Podružnica Ljubljana, Mašera Spasiþeva za Asta Medica AG, Dresden, Nemþija
ulica 10, Ljubljana Slovenija
uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na
domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

06.07.2006

5363-U-I-713/05

07.06.2006

06.07.2006

5363-U-I-712/05

5363-U-I-215/03

06.07.2006

5363-U-I-710/05

veljavnost odloþbe
07.03.2002*

št.odloþbe
5363-U-I-118/99

Torrex Pharma GesmbH, Lange Gasse 76/12,
1080 Dunaj, Avstrija

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
Nemþija/ Wyeth- Lederle Pharma
GmbH,Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Wyeth Lederle Pharma GmbH,
se samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija
uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na
domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
Nemþija/ Wyeth- Lederle Pharma
GmbH,Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
Nemþija/ Wyeth- Lederle Pharma
GmbH,Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH,
Nemþija/ Wyeth- Lederle Pharma
GmbH,Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

škatla z 10 ampulami po 5 ml raztopine Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Torrex Pharma, d.o.o., Trdinova ulica 4,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter Ljubljana Slovenija
pri pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

002682 MILTEX dermalna raztopina 60
mg/ml

izdelovalec/proizvajalec zdravila
Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., Puurs,
Belgija/Pharmacia & Upjohn S.A., Luksemburg

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Wyeth Lederle Pharma GmbH,
se samo v bolnišnicah.
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Wyeth Lederle Pharma GmbH,
se samo v bolnišnicah.
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Wyeth Lederle Pharma GmbH,
se samo v bolnišnicah.
Storchengasse 1, Dunaj, Avstrija

Pharmacia & Upjohn S.A., Podružnica
Ljubljana, Kržiþeva 9, Ljubljana Slovenija

Št.

050474 MIDAZOLAM Torrex 2 mg/ml

naþin/režim izdajanja
Zdravilo se izdaja le na recept.

1556 /

089273 METOTREKSAT "Lederle" 2,5 mg škatla s steklenim vsebnikom s 30
tablete
tabletami

škatla z vialo z 2 ml raztopine

pakiranje

089370 METOTREKSAT "Lederle" 1000
mg/40 ml raztopina za injiciranje

ime zdravila

škatla z 20 tabletami

šifra

082910 Medrol 100 mg

Stran

Uradni list Republike Slovenije

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s tuba po 30 g vaginalne kreme in Zdravilo se izdaja le na recept.
nanašalnikom

040630 NOVOCEF tablete 500 mg

022683 OVESTIN vaginalna krema

imetnik dovoljenja za promet

09.04.2004*

5363-U-I-304/01

Eli Lilly Holdings Limited, , Kingsclere
Road, Basinstoke, Hampshire Velika
Britanija
Johnson & Johnson S.E., Podružnica
Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana
Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla z brizgo po 3 g gela (0,5 mg/3 g)

škatla s stekleniþko s 70 ml raztopine

škatla s stekleniþko (z za otroke varno Zdravilo se izdaja le na recept.
zaporko) s 100 ml peroralne raztopine in
merilno kapalko

069175 PREPIDIL

052892 PROZAC 20 mg/5 ml peroralna
raztopina

040002 REMINYL 4 mg/ml peroralna
raztopina

29.09.2005*

20.02.2006

Lilly S.A., Alcobendas, Madrid, Španija/Eli Lilly 5363-U-I-362/04
and Company, Lilly T.Center, Indianapolis, ZDA
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg
30, B-2340 Beerse, Belgija

5363-U-I-24/02

30.05.2002*

5363-U-I-304/99

Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., Puurs, Belgija/
Pharmacia & Upjohn S.A., Luksemburg

09.04.2004*

30.09.2005*

17 / 17. 2. 2006 /
Stran
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Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pharmacia & Upjohn S.A., Podružnica
se samo v bolnišnicah.
Ljubljana, Kržiþeva 9, Ljubljana Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept.

5363-U-I-607/99

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

030651 PHEMITON tablete 30 mg

Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49,
Zagreb, Hrvaška

5363-U-I-69/01

škatla z 10 ampulami po 15 ml raztopine Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter Šmarješka cesta 6, Novo mesto Slovenija Slovenija
pri pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

063703 PENTILIN raztopina za injiciranje
300 mg/15 ml

20.12.2005*

30.09.2005*

30.09.2005*

Št.

Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska 51,
Ljubljana Slovenija

5363-U-I-72/01

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto Slovenija Slovenija

škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

089915 PENTILIN FORTE tablete s
podaljšanim sprošþanjem 600 mg

Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla z eno vialo s praškom

000671 PENACTAM prašek za raztopino
za injiciranje 750 mg

5363-U-I-26/01

škatla z eno vialo s praškom

000736 PENACTAM prašek za raztopino
za injiciranje 1,5 g

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter Šmarješka cesta 6, Novo mesto Slovenija Slovenija
pri pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Organon (Ireland) Ltd., Swords, Co.
Dublin,Irska/ N.V. Organon, Oss, Nizozemska

Glaxo Wellcome S.p.A., Via A.Fleming 2,
Verona, Italija/Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb,
Hrvaška

30.06.2006

09.04.2004*

5363-U-I-303/01

5363-U-I-1027/05

17.12.2004*

5363-U-I-673/03

Wyeth Medica Ireland,Irska ali Wyeth Lederle
S.p.A Catania,Italija/Wyeth-Lederle Pharma
GmbH,Dunaj, Avstrija
Glaxo Wellcome S.p.A., Via A.Fleming 2,
Verona, Italija/Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb,
Hrvaška

17.12.2004*

5363-U-I-27/01

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva
ul. 10, Ljubljana Slovenija

Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska 51,
Ljubljana Slovenija

Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska 51,
Ljubljana Slovenija

veljavnost odloþbe

št.odloþbe
5363-U-I-672/03

izdelovalec/proizvajalec zdravila
Wyeth Medica Ireland,Irska ali Wyeth Lederle
S.p.A Catania,Italija/Wyeth-Lederle Pharma
GmbH,Dunaj, Avstrija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter Šmarješka cesta 6, Novo mesto Slovenija Slovenija
pri pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
se samo v bolnišnicah.
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana Slovenija

040657 NOVOCEF tablete 250 mg

naþin/režim izdajanja
Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
se samo v bolnišnicah.
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana Slovenija

škatla z vialo po 15 ml raztopine

pakiranje

074594 NOVANTRONE 30 mg/15 ml
raztopina za injiciranje

ime zdravila

škatla z vialo po 12,5 ml raztopine

šifra

074578 NOVANTRONE 25 mg/12,5 ml
raztopina za injiciranje

Uradni list Republike Slovenije
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šifra

ime zdravila

pakiranje

naþin/režim izdajanja

Zdravilo se izdaja le na recept.
Zdravilo se izdaja le na recept.
Zdravilo se izdaja le na recept.
Zdravilo se izdaja le na recept.
Zdravilo se izdaja le na recept.
Zdravilo se izdaja le na recept.
Zdravilo se izdaja le na recept.
Zdravilo se izdaja le na recept.
Zdravilo se izdaja le na recept.
Zdravilo se izdaja le na recept.
Zdravilo se izdaja le na recept.

044377 RISPOLUX 2 mg filmsko obložene škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

044342 RISPOLUX 2 mg filmsko obložene škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

044296 RISPOLUX 2 mg filmsko obložene škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

044318 RISPOLUX 2 mg filmsko obložene škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

044407 RISPOLUX 3 mg filmsko obložene škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

044415 RISPOLUX 3 mg filmsko obložene škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

044423 RISPOLUX 3 mg filmsko obložene škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

044466 RISPOLUX 4 mg filmsko obložene škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

044431 RISPOLUX 4 mg filmsko obložene škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

044458 RISPOLUX 4 mg filmsko obložene škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 21 tabletami v pretisnem omotu Zdravilo se izdaja le na recept.

056936 RODANOL 1 g filmsko obložene
tablete

009016 SORTIS 40 mg

079111 Stediril-d 0,05/0,25 mg obložene
tablete

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija
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Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Johnson & Johnson S.E., Podružnica
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana
Slovenija
pri pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost.

Wyeth Whitehall, Export GmbH Vienna
Austria, Podružnica v Sloveniji, Topniška
4a, Ljubljana Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, 283, route d'
Arlon, Strassen Luksemburg

06.07.2006

5363-U-I-89/04

5363-U-I-420/03

Wyeth Medica Ireland, Newbridge, Co. Kildare,
Irska/ Wyeth - Lederle Pharma GmbH, Dunaj,
Avstrija
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg
30, B-2340 Beerse, Belgija

19.3.2004*

02.06.2005*

28.04.2006

06.02.2006

06.02.2006

06.02.2006

06.02.2006

06.02.2006

06.02.2006

06.02.2006

06.02.2006

06.02.2006

06.02.2006

06.02.2006

06.02.2006

06.02.2006

06.02.2006

5363-U-I-455/01

5363-U-I-96/02

5363-U-I-583/04

5363-U-I-582/04

5363-U-I-584/04

5363-U-I-581/04

5363-U-I-580/04

5363-U-I-579/04

5363-U-I-576/04

5363-U-I-575/04

5363-U-I-577/04

5363-U-I-578/04

5363-U-I-573/04

5363-U-I-572/04

5363-U-I-571/04

5363-U-I-574/04

21.04.2006

veljavnost odloþbe

Goedecke G.m.b.H., Freiburg, Nemþija/ Pfizer
H.C.P. Corporation, New York, ZDA

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana, LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija
Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenija

št.odloþbe
5363-U-I-384/02

17 / 17. 2. 2006

škatla s 5 ampulami po 2 ml raztopine
(0,005 mg/ml)

Zdravilo se izdaja le na recept.

044253 RISPOLUX 1 mg filmsko obložene škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana Slovenija

izdelovalec/proizvajalec zdravila
Pliva Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 49,
Zagreb, Hrvaška

Št.

068039 SUFENTA

Zdravilo se izdaja le na recept.

044245 RISPOLUX 1 mg filmsko obložene škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

imetnik dovoljenja za promet
Pliva Ljubljana, d.o.o., Dunajska 51,
Ljubljana Slovenija

1558 /

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

044237 RISPOLUX 1 mg filmsko obložene škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

Zdravilo se izdaja le na recept.
Zdravilo se izdaja le na recept.

škatla s stekleniþko s 100 ml sirupa

044261 RISPOLUX 1 mg filmsko obložene škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v
tablete
pretisnem omotu)

058203 RINOLAN sirup

Stran
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škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v
pretisnem omotu)

steklenica s 500 ml raztopine

škatla s stekleniþko po 5 kapsul

škatla s stekleniþko po 100 kapsul

škatla s 30 tabletami

škatla z 1 vialo s praškom

škatla z eno vialo s praškom (viala z
zaporko z injekcijsko iglo)

škatla z eno vialo s praškom (viala z
zaporko z injekcijsko iglo)

005177 UROMITEXAN tablete 400 mg

005215 UROMITEXAN tablete 600 mg

007013 VAMIN 14 EF

091561 VIBRAMYCIN kapsule 100 mg

091545 VIBRAMYCIN kapsule 100 mg

097330 XANAX SR 3 mg

080586 ZAVEDOS 5 mg

098353 ZINACEF MONOVIALA 1,5 g

098205 ZINACEF MONOVIALA 750 mg

naþin/režim izdajanja

29.11.2004*

29.11.2004*

15.02.2005*

5363-U-I-242/03

5363-U-I-243/03

Baxter AG (Baxter SA), Volketswil, Švica, Temmler Pharma GmbH, Marburg, Nemþija za
Podružnica Ljubljana, Mašera Spasiþeva Asta Medica AG, Dresden, Nemþija,
ulica 10, Ljubljana, Slovenija
Baxter AG (Baxter SA), Volketswil, Švica, Temmler Pharma GmbH, Marburg, Nemþija za
Podružnica Ljubljana, Mašera Spasiþeva Asta Medica AG, Dresden, Nemþija,
ulica 10, Ljubljana, Slovenija

5363-U-I-648/03
Federa Limoges S.A.S., Francija ali Fresenius
Kabi Austria GmbH, Avstrija/Fresenius Kabi AB,
Uppsala, Švedska

15.2.2005*

15.2.2005*

5363-U-I-636/99

5363-U-I-635/99

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet Glaxo Wellcome S.p.A., San Polo di
Torrile,Parma, Italija/ GlaxoSmithKline Export
se samo v bolnišnicah.
s farmacevtskimi izdelki, Ljubljana,
Ltd.,Brentford, Velika Britanija
Knezov štradon 90, Ljubljana Slovenija

07.03.2002*

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet Glaxo Wellcome S.p.A., San Polo di
Torrile,Parma, Italija/ GlaxoSmithKline Export
se samo v bolnišnicah.
s farmacevtskimi izdelki, Ljubljana,
Ltd.,Brentford, Velika Britanija
Knezov štradon 90, Ljubljana Slovenija

5363-U-I-131/99

24.06.2005*

03.07.2003*

Pharmacia & Upjohn S.p.A., Nerviano, Italija za
Pharmacio & Upjohn S.A., Luksemburg

Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., Puurs, Belgija/
Pharmacia & Upjohn S.A., Luksemburg

5363-U-I-464/00

5363-U-I-324/00

Pharmacia & Upjohn S.A., Podružnica
Ljubljana, Kržiþeva 9, Ljubljana Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
Šmarješka cesta 6, Novo mesto Slovenija sodelovanju s Pfizer Inc., New York, ZDA,

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto v
Šmarješka cesta 6, Novo mesto Slovenija sodelovanju s Pfizer Inc., New York, ZDA

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Pharmacia & Upjohn S.A., Podružnica
se samo v bolnišnicah.
Ljubljana, Kržiþeva 9, Ljubljana Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

24.06.2005*

20.02.2006

5363-U-I-299/02

Janssen-Cilag Farmaceutica Lda, Queluz de
Baixo, Portugalska/Cilag AG, Schaffhausen,
Švica,

Johnson & Johnson S.E., Podružnica
Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana
Slovenija

5363-U-I-463/00

19.3.2004*

veljavnost odloþbe

št.odloþbe
5363-U-I-421/03

izdelovalec/proizvajalec zdravila
Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg
30, B-2340 Beerse, Belgija

imetnik dovoljenja za promet
Johnson & Johnson S.E., Podružnica
Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana
Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa Medias International, d.o.o., Leskoškova
se samo v bolnišnicah.
cesta 9D, Ljubljana Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept.

Zdravilo se izdaja le na recept, uporablja pa
se samo v javnih zdravstvenih zavodih ter
pri pravnih in fiziþnih osebah, ki opravljajo
d
t se izdaja
d j le nat recept.
Zdravilo

Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoþke

Stran
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direktor

Agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
Prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l.r.
direktor

prof.dr. Stanislav Primožiþ, mag.farm.

17 / 17. 2. 2006 /

Ljubljana, 02.02.2006

Št. 5363-1/06-234
Št. 5363-1/06-234
Ljubljana,
dne 2. februarja 2006

Št.

*zdravilo je lahko na trgu še 1 leto po navedenem datumu, skladno s 24. þlenom Zakona o zdravilih in medicinskih pripomoþkih (Uradni list RS št. 101/99, 70/00, 07/02, 13/02-ZKrmi, 67/02, 47/04-ZdZPZ)
* Zdravilo je lahko na trgu še 1 leto po navedenem datumu, skladno s 24. členom Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 07/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ

škatla s plastenko s 60 kapsulami

pakiranje

013536 TOPAMAX 25 mg kapsule

ime zdravila

škatla s 5 ampulami po 5 ml raztopine
(0,05 mg/ml)

šifra

068047 SUFENTA FORTE

Uradni list Republike Slovenije
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647.

Št.
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Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
80. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02) in 5. člena Pravilnika o društvih, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture (Uradni list
RS, št. 64/99, 65/02 – odl. US RS) v zvezi s 141. in 142. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
izdaja minister za kulturo naslednjo

odločbo
Kulturnemu društvu Mešani pevski zbor Obala Koper,
Verdijeva 3, 6000 Koper, se podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju kulture.
Društvo mora v skladu s 6. členom Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture obveščati
Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnih aktov
in najkasneje do konca februarja vsakega leta predložiti
poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.
Stroškov postopka ni.
Društvo se s 15. 2. 2006 ponovno vpiše v register društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Št. 026-25/99/15
Ljubljana, dne 2. februarja 2006
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

USTAVNO SODIŠČE
648.

Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča
v Kopru

Številka: Up-203/04-12
Datum: 2. 2. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji
dne 2. februarja 2006

o d l o č i l o:
Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1082/2002 z dne
14. 10. 2003 se razveljavi in se zadeva vrne Višjemu sodišču
v Kopru v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnica je s tožbo zahtevala vračilo najemnine,
ki jo je plačevala toženi stranki v času od 1. 3. 1993 do
1. 7. 1997, ko je na podlagi pravnomočne sodbe Okrajnega
sodišča v Piranu postala lastnica stanovanja na podlagi
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I in nasl.
– v nadaljevanju SZ). Sodišče prve stopnje je njen tožbeni
zahtevek zavrnilo. Sprejelo je stališče, da pritožnica ni upravičena do povračila najemnine niti iz naslova neupravičene

Uradni list Republike Slovenije
pridobitve po 210. členu Zakona o obligacijskih razmerjih
(Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl. – v nadaljevanju ZOR)
niti iz naslova odškodnine zaradi kršitve kontrahirne dolžnosti
po 183. členu ZOR. Višje sodišče je glede kršitve kontrahirne dolžnosti sprejelo drugačno stališče. V obrazložitvi je
navedlo, da je bila toženka na podlagi 117. člena SZ dolžna
s pritožnico skleniti pogodbo o prodaji stanovanja v 30 dneh
po vložitvi zahteve za odkup, zato ji je po 183. členu ZOR
odškodninsko odgovorna. Vendar je pritožničino pritožbo
kljub temu zavrnilo. Navedlo je, da sodišče prve stopnje ni
moglo ugotoviti obsega škode, ker tožba ni imela navedb o
višini škode, škoda pa ne more biti celotni znesek neprofitne
najemnine, ampak le toliko, kolikor je njena dajatev presegala obveznosti lastnika stanovanja.
2. Pritožnica takšni odločitvi nasprotuje. Navaja, da je
v tožbi navedla točne zneske najemnin, ki jih je izkazala z
dokazili, tožena stranka pa ni predložila nobenega dokaza,
ki bi upravičeval zmanjšanje njenega zahtevka. Navaja, da je
odločitev Višjega sodišča nerazumna. Zatrjuje kršitev pravice
do enakega varstva pravic (22. člen Ustave).
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo dne
20. 12. 2005 sprejel v obravnavo. V skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno pritožbo
poslalo Višjemu sodišču, v skladu z določbo 22. člena Ustave
pa nasprotni stranki v pravdnem postopku, in jima omogočilo,
da na Ustavno pritožbo odgovorita, česar pa nista storila.
B.
4. Višje sodišče je sprejelo stališče, da je tožena stranka neupravičeno zavračala prodajo stanovanja, da je pri tem
ravnala krivdno in da je tožnici zaradi kršitve kontrahirne
dolžnosti odškodninsko odgovorna. V presojo pravilnosti tega
stališča se Ustavno sodišče ne more spuščati. Ob takem
izhodišču pa je očitno napačno stališče Višjega sodišča, da
je bilo treba tožbeni zahtevek zavrniti. Ugotovitev Višjega
sodišča, da sodišče prve stopnje ni moglo ugotoviti višine
škode, ker tožba ni vsebovala dejanskih navedb glede višine
škode, ne drži. Iz prvostopenjske sodbe izhaja, da je pritožnica navedla zneske plačane najemnine, iz zapisnika o glavni
obravnavi dne 9. 10. 2002, ki ga je pritožnica priložila ustavni
pritožbi, pa izhaja, da je vložila v spis položnice kot dokaz za
opravljena plačila. Vendar sodišče prve stopnje višine škode
ni ugotavljalo, ker je izhajalo s stališča, da pritožnica do pravnega varstva po ZOR sploh ni upravičena. Stališče Višjega
sodišča, da je treba tožbeni zahtevek (v celoti) zavrniti, ker
je le delno utemeljen, pa ne prestane razumne presoje. Glede na to je izpodbijana sodba tako očitno napačna, da jo je
mogoče označiti za arbitrarno, zato je v neskladju s pravico
do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.
5. Ustavno sodišče je zato drugostopenjsko sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo Višjemu sodišču v novo odločanje.
Če bo Višje sodišče vztrajalo pri materialnopravnem stališču,
da ima pritožnica pravico do povračila škode, bo moralo v
skladu z določbo 355. člena Zakona o pravdnem postopku
(Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. – ZPP) sodbo sodišča prve
stopnje razveljaviti in vrniti zadevo sodišču prve stopnje v
novo sojenje ter s tem omogočiti izvedbo dokaznega postopka glede višine škode.
C.
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr.
Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo
s šestimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica
Krisper Kramberger.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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649.

Odločba, da četrti odstavek 49. člena
Kazenskega zakonika ni v neskladju z Ustavo

Št. U-I-192/04-16
Datum: 2. 2. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na zahtevo Varuha človekovih pravic, na seji dne
2. februarja 2006

o d l o č i l o:
Četrti odstavek 49. člena Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99, 40/04 in 95/04 – Uradni p.b.) ni v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Varuh človekovih pravic je vložil zahtevo za oceno
ustavnosti četrtega odstavka 49. člena Kazenskega zakonika
(v nadaljevanju KZ), če se ta razlaga tako, da je dan hišnega
pripora pri vštevanju v izrečeno kazen zapora, mladoletniškega
zapora in denarno kazen izenačen z dnem pripora in z dnem odvzema prostosti. Predlagatelj opozarja na razliko med priporom
in hišnim priporom. Meni, da je hišni pripor ukrep, ki blažje in
manj intenzivno kot pripor posega v obdolženčevo osebno svobodo. Hišni pripor se izvaja izven pripornih prostorov, praviloma
v obdolženčevem bivališču, milejši pa je tudi režim izvrševanja
hišnega pripora, npr. glede osebnih stikov. Po mnenju Varuha
človekovih pravic hišni pripor zato bolj kot v osebno svobodo
posega v obdolženčevo pravico do svobode gibanja.
2. Varuh človekovih pravic opozarja, da obstaja glede
vštevanja hišnega pripora v izrečeno kazen pravna praznina,
saj KZ, ki v 49. členu sicer ureja vštevanje pripora in prejšnje
kazni, načina vštevanja hišnega pripora ne določa izrecno. V
šestem odstavku 199.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju ZKP)
je določeno, da se določbe tega zakona (tj. ZKP) o priporu
smiselno uporabljajo tudi glede vštevanja hišnega pripora.
Vendar ZKP teh določb ne vsebuje, zato naj bi šlo za protiustavno pravno praznino.
3. Če se četrti odstavek 49. člena KZ v povezavi z omenjeno določbo ZKP razlaga tako, da je dan hišnega pripora
pri vštevanju v kazen enak dnevu pripora, je to po stališču Varuha človekovih pravic v neskladju z določbo 2. člena Ustave
o pravni državi, z načelom enakosti pred zakonom (14. člen
Ustave) in z načelom enakega varstva pravic (22. člen Ustave). Splošno načelo enakosti pred zakonom namreč po njegovem mnenju prepoveduje različno obravnavati enako. Pri
tem naj bi bile odločilne pravne posledice zakonske določbe
v dejanskih razmerjih. Izenačenje dneva hišnega pripora z
dnem pripora pri vštevanju v kazen naj bi spregledalo neenakost obeh ukrepov. Po oceni Varuha človekovih pravic enako
varstvo pravic v postopku pred sodiščem terja, da se osebe
v neenakih okoliščinah ne obravnavajo enako, če ni za to
podan utemeljen razlog. Prav tako pa naj bi bila enakost pred
zakonom tudi eden bistvenih elementov pravičnosti, katere
kršitev nasprotuje pravni državi in je protiustavna.
4. Na Varuhovo zahtevo je odgovoril Državni zbor, Vlada in Ministrstvo za pravosodje pa sta poslala mnenje. Vsi
trije se sklicujejo na sklep Ustavnega sodišča št. U-I-131/01
z dne 11. 3. 2004, s katerim je to zavrglo vsebinsko enako
zahtevo Varuha človekovih pravic, ker ni bila v zvezi s posamičnimi zadevami, ki jih je obravnaval. Tudi tokrat naj Varuh
človekovih pravic ne bi bil legitimiran za vložitev zahteve,
saj naj bi se skliceval na posamično zadevo, pri kateri naj
bi šlo za vprašanje zamenjave pripora s hišnim priporom in
ne za problematiko vštevanja pripora ali hišnega pripora v
izrečeno kazen.
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5. Po mnenju Državnega zbora je zahteva neutemeljena
tudi z vsebinskega vidika. Državni zbor pri tem opozarja na
odločbo Ustavnega sodišča št. Up-286/01 z dne 11. 12. 2003
(Uradni list RS, št. 2/04 in OdlUS XII, 114), iz katere izhaja, da
je tudi hišni pripor oblika odvzema prostosti. Vprašanje spoštovanja načela enakosti bi se tako postavilo ravno ob ureditvi,
ki jo želi doseči varuh človekovih pravic, namreč ob različnem
obravnavanju posameznih oblik odvzema prostosti. Glede
trditve Varuha človekovih pravic o protiustavni pravni praznini
pa Državni zbor navaja, da izpodbijana določba KZ izrecno določa dan odvzema prostosti kot podlago za vštevanje v kazen;
v takšni pravni opredelitvi pa je vsebovan tudi hišni pripor.
6. Po mnenju Vlade in Ministrstva za pravosodje je zahteva vsebinsko neutemeljena. Pri hišnem priporu naj bi bila
obdolženčeva svoboda omejena v tolikšni meri, da se ukrep
približuje priporu. Razlaga, da se hišni pripor všteva v izrečeno
kazen enako kot pripor, naj ne bi bila v nasprotju z načelom
pravne države (2. člen Ustave), saj se s tako razlago ne omejuje ali zavrača legitimnih prizadevanj oseb, da bi uživale svoje
pravice. Prav tako naj takšna razlaga ne bi bila v nasprotju z
načelom enakosti iz 14. člena Ustave, saj ne gre za diskriminacijo iz v 14. členu Ustave navedenih razlogov. Poleg tega
ustavno načelo enakosti zakonodajalca zavezuje, da enaka
oziroma podobna razmerja ureja enako, glede hišnega pripora
pa naj bi bilo mogoče govoriti vsaj o podobnem ukrepu v razmerju do pripora. Kršena naj ne bi bila niti določba o enakem
varstvu pravic iz 22. člena Ustave, saj sodišča pri vštevanju
pripora in hišnega pripora v izrečeno kazen ne odločajo v
vsakem konkretnem primeru drugače, ampak vedno enako.
Vlada in Ministrstvo za pravosodje tudi menita, da glede vštevanja hišnega pripora v izrečeno kazen ne obstaja protiustavna pravna praznina, saj prvi odstavek 49. člena KZ govori o
vštevanju kakršnegakoli odvzema prostosti v zvezi s kaznivim
dejanjem, kar naj bi bil hišni pripor kot vrsta pripora.
B. – I.
7. Varuh človekovih pravic se v zahtevi sklicuje na vlogo, v kateri pripornik S. G. izrecno navaja, da ni prav, da
hišni pripor pri vštevanju v zaporno kazen šteje enako kot
pripor. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ugotovilo, da
je Varuh človekovih pravic zahtevo vložil v zvezi s posamično
zadevo, ki jo obravnava, zato je opravilo presojo ustavnosti
četrtega odstavka 49. člena KZ.
B. – II.
8. Varuh človekovih pravic je v zahtevi navedel dva očitka. Prvi očitek je, da obstaja glede vštevanja hišnega pripora
v izrečeno zaporno kazen pravna praznina. Če naj se četrti
odstavek 49. člena razlaga tako, da sta hišni pripor in pripor
pri vštevanju v izrečeno zaporno kazen izenačena, pa Varuh
človekovih pravic ureditvi očita, da je v neskladju z Ustavo,
ker različne položaje obravnava enako.
9. Prvi odstavek 49. člena med drugim določa, da se
čas, prestan v priporu, ter kakršenkoli odvzem prostosti v
zvezi s kaznivim dejanjem, vštevata v izrečeno kazen zapora. Način vštevanja je določen s četrtim odstavkom 49. člena
KZ, ki med drugim določa, da so dan pripora, dan odvzema
prostosti in dan zapora pri vsakem vštevanju izenačeni.
10. Varuh človekovih pravic v zahtevi navaja, da hišni pripor pomeni poseg v svobodo gibanja, ne pa v osebno svobodo,
in da zato ne gre za odvzem prostosti. Ustavno sodišče je v
zgoraj navedeni odločbi št. Up-286/01 zapisalo, da iz zakonske
ureditve hišnega pripora izhaja, da gre za takšno omejevanje
človekovih pravic, ki po svoji intenzivnosti in načinu izvrševanja
omejitve pomeni omejevanje osebne svobode.
11. Ker gre pri hišnem priporu za ukrep, ki po svoji naravi
pomeni odvzem prostosti, se za vštevanje hišnega pripora v
izrečeno kazen uporablja določba četrtega odstavka 49. člena
KZ. Ta namreč izrecno ureja način vštevanja dneva odvzema
prostosti v izrečeno kazen. Tako ne drži očitek Varuha človekovih pravic, da način vštevanja hišnega pripora v izrečeno
kazen ni urejen in da zato glede tega obstaja pravna praznina,
ki krši načelo določenosti in s tem načelo zakonitosti.
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12. Za primer, da bi se izpodbijana določba četrtega
odstavka 49. člena KZ razlagala tako, da sta hišni pripor in
pripor pri vštevanju v izrečeno kazen izenačena, pa Varuh
človekovih pravic zatrjuje, da je s tem kršeno načelo enakosti
iz 14. člena Ustave, ter načelo pravičnosti kot element pravne države iz 2. člena Ustave in pravica do enakega varstva
pravic iz 22. člena Ustave. Po mnenju Varuha naj bi si bila
oba ukrepa med seboj pri načinu izvrševanja tako različna,
da naj bi ju bilo nedopustno urejati enako.
13. Ustavno sodišče je v navedeni odločbi št. Up-286/01
med drugim sprejelo stališče, da sta po naravi stvari pripor in
hišni pripor v temelju enaka (15. točka obrazložitve omenjene
odločbe). Zato ni v neskladju z Ustavo, če je zakonodajalec
način vštevanja obeh ukrepov uredil tako, da se dan hišnega
pripora in dan pripora v izrečeno kazen vštevata na enak način
(v enaki meri), kot to izhaja iz četrtega odstavka 49. člena KZ.
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr.
Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

650.

Sklep o začasnem zadržanju dela prve alineje
drugega odstavka 17. člena Zakona o trgovini
in sklep o delnem sprejemu in delni zavrnitvi
pobude

Št. U-I-343/05-6
Datum: 9. 2. 2006

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
družbe Emona Obala trgovski sistem, d.d., Koper, ki jo zastopa Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji, o.p., d.n.o.,
Ljubljana, na seji dne 9. februarja 2006

s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega do petega odstavka 17. člena Zakona o trgovini
(Uradni list RS, št. 18/93, 96/02, 22/04, 69/04 – ur. p.b. in
7/06) in 7. člena Zakona o spremembah Zakona o trgovini
(Uradni list RS, št. 7/06) se sprejme.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2.
do 6. člena Zakona o spremembah Zakona o trgovini (Uradni
list RS, št. 7/06) se zavrne.
3. Izvrševanje prve alineje drugega odstavka 17. člena
Zakona o trgovini se do končne odločitve zadrži v delu, ki se
glasi: "ki so lahko odprte največ do deset nedelj v letu".
4. Zadržanje začne učinkovati z dnem vročitve tega
sklepa Državnemu zboru.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnica je s pobudo prvotno izpodbijala drugi do
peti odstavek 17. člena Zakona o trgovini (v nadaljevanju ZT),
1. do 4. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
trgovini (Uradni list RS, št. 22/04 – v nadaljevanju ZT-B) in 1.
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do 7. člen Zakona o spremembah Zakona o trgovini (Uradni
list RS, št. 7/06 – v nadaljevanju ZT-C). Z dopolnitvijo pobude
je svoj zahtevek spremenila tako, da določb 1. do 4. člena
ZT-B ne izpodbija več.
2. Pobudnica meni, da je Državni zbor izpodbijano novelo
ZT-C, s katero je poskušal odpraviti pravno praznino, ki je nastala z razveljavitvijo sedmega odstavka 17. člena ZT, sprejel
prepozno, zato trgovci nimajo dovolj časa, da se prilagodijo
novim pogojem. Po njenem mnenju pa je tudi nejasno, kakšni
so ti pogoji. Navaja, da je z novelo ZT-C določenih več dodatnih izjem od prepovedi obratovanja trgovin ob nedeljah in z
zakonom določenih praznikih, ki so dela prosti dnevi. Te izjeme
so po njenem mnenju določene arbitrarno in zaradi nejasnosti
povzročajo zmedo. Izpodbijane določbe naj bi bile v neskladju z
načeli pravne in socialne države iz 2. člena, z načelom legalitete
iz 120. člena in s prepovedjo povratne veljave pravnih aktov iz
155. člena, s pravico do enakosti pred zakonom iz 14. člena, s
pravico do zasebne lastnine iz 33. člena v zvezi s 67. členom, s
pravico do svobode dela iz 49. člena in s pravico do svobodne
gospodarske pobude iz 74. člena Ustave.
3. Pobudnica je že s prvotno pobudo predlagala začasno zadržanje izpodbijanih določb. Z dopolnitvijo pobude
predlaga začasno zadržanje drugega do petega odstavka
17. člena ZT oziroma predlaga zadržanje teh določb 17. člena ZT, kolikor se prepoved določitve obratovalnega časa ob
nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, nanaša na t. i.
priročne prodajalne, to je prodajalne z nujnimi življenjskimi
artikli, ki so odprte 24 ur na dan, vse dni v letu. Predlog za zadržanje utemeljuje z nastankom težko popravljivih škodljivih
posledic, ki naj bi se odražale v upadu prihodkov, v visokih
stroških, v nerentabilnosti in posledično v ukinitvi dejavnosti.
Zatrjuje, da je celotna uspešnost njene investicije odvisna od
24-urnega obratovalnega časa vse dni v letu, torej tudi ob nedeljah in praznikih. V dopolnitvi pobude predlog za začasno
zadržanje dodatno utemeljuje z zmedo, ki je nastala zaradi
nejasnosti določb, ki urejajo posamezne izjeme. Zatrjuje, da
se škodljive posledice povečujejo, ker zaradi zmede ne more
sprejeti dokončne odločitve, kaj storiti s svojo mrežo trgovin.
Zadržanje utemeljuje s tem, da z odprtjem trgovine, za katero
ni jasno, ali sodi med izjeme, tvega kaznovanje s strani tržnega inšpektorja. Navaja, da pritožba zoper odločbo tržnega
inšpektorja ne zadrži izvršitve, do pravnomočne rešitve spora
pa lahko preteče več let. Samo zadržanje izvrševanja ZT po
mnenju pobudnice nima škodljivih posledic, kar naj bi se v
praksi izkazalo že v času prejšnjega zadržanja ZT.
B – I.
4. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti drugega do petega odstavka 17. člena ZT
in 7. člena ZT-C sprejelo (prva točka izreka). V nadaljevanju
bo ocenilo skladnost izpodbijanih določb z Ustavo.
5. Pobudnica izpodbija tudi določbo 1. člena ZT-C. Ker
so se s 1. členom ZT-C spremenile določbe drugega do petega odstavka 17. člena ZT, ki jih pobudnica tudi izpodbija, je
Ustavno sodišče štelo, da pobudnica s tem prav tako izpodbija le določbe drugega do petega odstavka 17. člena ZT.
6. Pobudnica izpodbija tudi določbe 2. do 6. člena ZT-C,
vendar ne obrazloži, zakaj naj bi bile te določbe v neskladju
z Ustavo. Zato pobude v tem delu ni bilo mogoče preizkusiti
in jo je Ustavno sodišče zavrnilo kot očitno neutemeljeno
(druga točka izreka).
B. – II.
7. Ustavno sodišče lahko na podlagi 39. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju
ZUstS) do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih
določb zakona, če bi zaradi njihovega izvrševanja lahko
nastale težko popravljive škodljive posledice. Posledice, kot
jih navaja pobudnica, in ki bi ji z izvrševanjem drugega do
petega odstavka 17. člena ZT lahko nastale, bi bile v primeru, če bi se izkazalo, da je ZT v neskladju z Ustavo, težko
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popravljive. Ustavno sodišče je zato zadržalo prvo alinejo
drugega odstavka 17. člena ZT v delu, ki omejuje odprtost
prodajaln z nujnimi življenjskimi potrebščinami na do deset
nedelj v letu (tretja točka izreka). Ustavno sodišče se je
odločilo za zadržanje ZT v navedenem obsegu tudi zato,
ker bi zadržanje drugega do petega odstavka 17. člena ZT
zgolj za t. i. priročne prodajalne povzročilo neenakost med
trgovci, ki imajo prodajalne z nujnimi življenjskimi artikli. Takšno zadržanje pomeni, da lahko trgovci, ki imajo prodajalne
z nujnimi življenjskimi artikli, v času do končne odločitve
določijo obratovalni čas teh trgovin tudi ob nedeljah in ob z
zakonom določenih praznikih, ki so dela prosti dnevi, ne glede na omejitev iz zadržane določbe. V skladu z navedenim
obsegom zadržanja je treba v času njegovega učinkovanja
razlagati tudi ostale določbe ZT.
8. Ker je pobudnica že z zadržanjem v navedenem
obsegu dosegla, da bo do končne odločitve Ustavnega sodišča lahko imela odprte prodajalne z nujnimi življenjskimi
potrebščinami, zadržanje drugih izpodbijanih določb ni bilo
potrebno.
C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega in tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS v
sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam
Lukić. Prvo in drugo točko izreka sklepa je sprejelo soglasno.
Tretjo in četrto točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti
enemu, proti je glasovala sodnica Modrijan.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

651.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Številka: Up-280/05-19
Datum: 9. 2. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe A. A., d.d., Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v Z.,
na seji dne 9. februarja 2006

o d l o č i l o:
Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sodbo in sklep
Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 171/2004 z dne 11. 1. 2005
v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča
št. Pdp 864/2003 z dne 2. 4. 2004 in s sodbo Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelka v Brežicah, št. Pd
449/94 z dne 6. 3. 2002 se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je delno ugodilo tožbenemu
zahtevku in razveljavilo sklepa tožene stranke (pritožnice),
na podlagi katerih je tožniku prenehalo delovno razmerje.
Ugotovilo je, da tožniku delovno razmerje ni prenehalo in da
mu še traja, zaradi česar ga mora pritožnica pozvati nazaj na
delo in ga razporediti na ustrezno delovno mesto, mu vpisati
delovno dobo v delovno knjižico ter mu plačati pripadajoče
zneske plače in regresa za letni dopust. V presežku je tožbeni zahtevek zavrnilo. Višje delovno in socialno sodišče
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je pritožbo pritožnice zavrnilo in v izpodbijanem ugodilnem
delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Vrhovno sodišče je
revizijo zoper zavrnilni del sodbe in zoper odločitev o stroških
zavrglo, v ostalem pa zavrnilo.
2. Zoper odločitve sodišč vlaga pritožnica ustavno
pritožbo. Zatrjuje kršitve prvega odstavka 14. člena, 22.,
23. in 26. člena Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS,
št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Kršitev
23. člena Ustave in 6. člena EKČP utemeljuje z navedbami,
da sojenje v obravnavani zadevi, ki je trajalo skoraj devet
let, ni bilo končano v razumnem roku in brez nepotrebnega
odlašanja. Ker je neodvisno od volje pritožnice po osmih
letih prišlo do spremembe ocene delazmožnosti tožnika in
posledično do razveljavitve sklepov o prenehanju delovnega razmerja tožniku, pritožnica meni, da ne more nositi
škodljivih posledic neodgovornega ravnanja zdravstvene
stroke (26. člen Ustave). Kršitev 22. člena Ustave naj bi
sodišče storilo, ker je svojo odločitev oprlo na sodbo in na
izvedensko mnenje iz postopka v socialnem sporu v zadevi
št. Ps 817/96, v katerem pritožnica ni bila stranka in ni imela
možnosti sodelovati. Pritožnica zatrjuje, da je ves čas sodnega postopka nasprotovala uporabi tega izvedenskega
mnenja in predlagala dokaz s postavitvijo novega izvedenca, ki pa naj bi ga sodišče, tako kot tudi druge predlagane
dokaze, brez obrazložitve zavrnilo.
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo dne
13. 12. 2005 sprejel v obravnavo, v delu, ki se nanaša na
pravico do sojenja v razumnem roku, pa zavrgel. V skladu z
določbo 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče
ustavno pritožbo poslalo Vrhovnemu sodišču, v skladu z
določbo 22. člena Ustave pa nasprotni stranki v delovnem
sporu (delavcu kot tožniku). Na ustavno pritožbo je odgovorila le nasprotna stranka iz delovnega spora.
4. Nasprotna stranka iz delovnega spora navaja, da
je treba pri navedbi pritožnice, da bi bila v primeru, če ne
bi upoštevala ugotovitev zdravniške komisije in Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS),
odškodninsko odgovorna lastnikom družbe, upoštevati, da
neupravičen izostanek petih zaporednih delovnih dni po
100. členu takrat veljavnega Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 14/90 in nasl. – ZDR) ni pomenil obligatornega načina prenehanja delovnega razmerja. Meni, da je
imela pritožnica možnost sodelovati v postopku v socialnem
sporu kot stranski intervenient, saj je vedela za tek tega
postopka. Pritožnica naj bi že septembra 2002 izvedela za
sodbo Delovnega in socialnega sodišča št. Ps 817/96, zato
bi nasprotno stranko lahko že takrat pozvala nazaj na delo in
s tem zmanjšala škodo. Po mnenju nasprotne stranke so bile
tudi njej kršene človekove pravice in temeljne svoboščine,
zato bi moralo sodišče odločiti v njeno korist. Navaja tudi, da
pritožnica v primeru, da ji je zaradi strokovnih zdravniških napak nastala materialna škoda, to lahko ureja z ZZZS oziroma
z Zdravstvenim domom Sevnica, saj naj bi bilo nedopustno,
da bi nasprotna stranka kot zavarovanec nosila posledice
teh napak.
5. Ustavno sodišče je odgovor nasprotne stranke iz
delovnega spora v skladu z določbo 22. člena Ustave poslalo pritožnici, ki navaja, da je o delazmožnosti nasprotne
stranke enako odločilo pet zdravnikov, zato naj bi bile trditve
nasprotne stranke o neprimernem ravnanju pritožnice neutemeljene. Pritožnica naj ne bi nasprotne stranke pozvala
nazaj na delo šele po odločitvi Vrhovnega sodišča, temveč že
potem, ko je odločitev postala pravnomočna. Navaja, da ne
drži trditev nasprotne stranke, da je bila zaradi ravnanja pritožnice skoraj deset let nezaposlena, saj je bila v vmesnem
času nekaj časa zaposlena in je opravljala priložnostna dela.
Pritožnica pa se strinja z navedbami nasprotne stranke, da je
sojenje v zadevi potekalo nerazumno dolgo, zaradi česar naj
bi obema strankama nastala bistveno večja škoda.
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B.
6. Tožnik (ki je tudi tožnik v obravnavanem delovnem
sporu) je v socialnem sporu zahteval, naj sodišče razveljavi
odločbo tožene stranke (ZZZS) in ugotovi, da je bil v spornem
obdobju začasno nezmožen za delo. Vzporedno s socialnim
sporom je tožnik sprožil delovni spor, v katerem je zahteval
razveljavitev sklepov o prenehanju delovnega razmerja zaradi
petih neopravičenih izostankov. Ker je o spornem vprašanju
upravičenosti do bolniškega staleža oziroma delazmožnosti
tožnika že tekel socialni spor, je sodišče v delovnem sporu ob
soglasju strank glavno obravnavo preložilo za nedoločen čas
in tožniku naložilo, naj sodišče obvesti o pravnomočni odločitvi v socialnem sporu. S sodbo št. Ps 817/96 z dne 21. 6.
2002, ki je postala pravnomočna 4. 10. 2002, je Delovno
in socialno sodišče v Ljubljani zahtevku tožnika ugodilo ter
razveljavilo odločbo tožene stranke (ZZZS) in ugotovilo, da
je bil tožnik v spornem obdobju začasno nezmožen za delo.
Sodišče v delovnem sporu je štelo, da je na takšno odločitev
glede ugotovitve delazmožnosti tožnika vezano, saj gre za
pravnomočno odločitev o predhodnem vprašanju, od rešitve
katerega je bila odvisna odločitev v delovnem sporu. Ker je
bilo v socialnem sporu pravnomočno ugotovljeno, da je bil
tožnik v spornem obdobju začasno nezmožen za delo, je
sodišče v delovnem sporu sklepa o prenehanju delovnega
razmerja razveljavilo, saj je ugotovilo, da tožnik ni neopravičeno izostal z dela. Svojo odločitev je utemeljilo s sodbo
št. Ps 817/96, pri čemer je vse dokaze, ki jih je v zvezi z
ugotavljanjem delazmožnosti tožnika predlagala pritožnica,
zavrnilo kot nepotrebne.
7. Bistveno, kar pritožnica očita sodiščem, je, da so
se pri odločanju o tožbenem zahtevku oprla na odločitev
socialnega sodišča, pri izdaji katere pritožnica ni imela
možnosti sodelovati. Takšne očitke pritožnice je moralo
Ustavno sodišče preizkusiti z vidika skladnosti izpodbijanih
odločitev s pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena
Ustave. Iz te ustavne določbe, ki je poseben izraz pravice
do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena
Ustave, izhaja, da se mora sodni postopek voditi ob spoštovanju temeljne zahteve po enakopravnosti in po procesnem
ravnotežju strank ter spoštovanju njihove pravice, da se
branijo pred vsemi procesnimi dejanji, ki lahko vplivajo na
njihove pravice in interese. Stranki in vsakemu, ki ima enak
položaj, mora biti zato omogočeno, da navaja argumente
za svoja stališča, da se v sporu izjavi tako glede dejanskih
kot glede pravnih vprašanj. Enako kot drugi stranki mu
mora biti zagotovljena pravica navajati dejstva in dokaze,
možnost, da se izjavi o navedbah nasprotne stranke ter o
rezultatih dokazovanja kot tudi pravica, da je navzoč ob
izvajanju dokazov. Glede na navedeno sme sodna odločba
zavezovati samo tiste osebe, ki so imele možnost sodelovati v postopku, v katerem je bila ta sodna odločba izdana.
Osebi, ki v določenem sodnem postopku ni bila stranka in ni
imela možnosti sodelovati in s tem vplivati na ugotovitve in
odločitve sodišča, rezultat tega postopka, razen v izjemnih
primerih, ne sme iti v škodo niti z učinkom pravnomočnosti
sodne odločbe niti s tem, da bi se drugo sodišče v kasnejšem postopku proti tej osebi sklicevalo na dejanske ugotovitve in povzemalo dokaze iz postopka, v katerem ta oseba
ni bila stranka (tako Ustavno sodišče v odločbi št. Up-39/9
5 z dne 16. 1. 1997, OdlUS VI, 71).
8. Iz navedene ustavne zahteve torej ne izhaja, da se
sodišče pri odločanju nikoli ne bi smelo opreti na predhodno
odločitev sodišča oziroma drugega organa o vprašanju, ki je
relevantno tudi za odločitev v drugi zadevi. Nasprotno lahko
vezanost sodišča na predhodno odločitev drugega organa
prispeva k uresničevanju pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, s tem ko sodišču v drugem
postopku ni treba odločati o že rešenem vprašanju. Takšna
rešitev je tudi v skladu z že sprejetim stališčem Ustavnega
sodišča, da pravice stranke do enakega varstva pravic ni
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mogoče obravnavati ločeno od pravice nasprotne stranke (v
obravnavanem primeru delavca kot tožnika) do učinkovitega
pravnega varstva in sojenja brez nepotrebnega odlašanja
(tako v odločbi št. Up-108/04 z dne 8. 9. 2005, Uradni list
RS, št. 85/05). Poleg tega lahko vezanost sodišča na pravnomočne odločitve drugih organov prepreči sprejem kontradiktornih odločitev o isti stvari, kar se utemeljuje z zahtevo
po enotnosti pravnega reda in po zagotovitvi pravne varnosti.
Ustavno nedopustno pa bi bilo, če bi takšna predhodna odločitev zavezovala stranko postopka, ki pri njeni izdaji ni imela
možnosti sodelovati. Za presojo pred Ustavnim sodiščem v
obravnavanem primeru je torej odločilno, ali je pritožnica v
skladu z zahtevami po kontradiktornem postopku, kot izrazu
enakega varstva pravic, imela možnost sodelovati v postopku, v katerem sta bili stranki tožnik kot delavec oziroma
zavarovanec in ZZZS.
9. Nedvomno je pritožnica vedela za socialni spor, saj
je prav zaradi sprožitve socialnega spora soglašala z odločitvijo sodišča v delovnem sporu, da se glavna obravnava
v delovnem sporu preloži za nedoločen čas. Dejstvo, da je
za socialni spor vedela, izhaja tudi iz spisa zadeve št. Ps
817/96, iz katerega je razvidno, da je sodišče pri pritožnici
večkrat opravljalo različne poizvedbe (glede razloga prenehanja delovnega razmerja, opisa tožnikovega delovnega
mesta, navzočnosti tožnika na delovnem mestu v spornem
obdobju). Iz izpodbijane sodbe sodišča prve stopnje izhaja
tudi, da je pritožnica vedela, da se bo v socialnem sporu reševalo vprašanje o delazmožnosti delavca, ki je bistveno tudi
za odločitev v delovnem sporu o (ne)zakonitosti prenehanja
delovnega razmerja zaradi neupravičenih izostankov. Glede
na navedeno bi pritožnica lahko predlagala svojo udeležbo v
socialnem sporu na strani ZZZS. Ker tega ni storila, se v delovnem sporu ne more sklicevati na to, da v socialnem sporu
ni imela možnosti sodelovati in je zato odločitev iz tega spora
ne more zavezovati. Zato pritožnici z izpodbijano odločitvijo
ni bila kršena pravica iz 22. člena Ustave.
10. Pritožnica očita sodišču tudi, da je brez obrazložitve zavrnilo vse njene dokazne predloge, pri čemer določno
opredeli le zavrnjene dokazne predloge v zvezi z ugotavljanjem delazmožnosti tožnika. V obravnavanem primeru je
sodišče obrazložilo, da je glede ugotovitve delazmožnosti
tožnika vezano na pravnomočno sodbo iz socialnega spora.
To pomeni, da ponovno (nadaljnje) razpravljanje o tem vprašanju v delovnem sporu ni bilo več mogoče. Zato je Ustavno
sodišče ta očitek, ki bi bil lahko relevanten z vidika 22. člena
Ustave, zavrnilo. Očitka o zavrnitvi drugih dokaznih predlogov pritožnica ni konkretizirala, zato ga Ustavno sodišče ni
moglo oceniti.
11. Pritožnica zatrjuje tudi kršitev 26. člena Ustave, ki
pa jo z navedbo, da ne more nositi škodljivih posledic neodgovornega ravnanja zdravstvene stroke, ker je neodvisno od
njene volje po osmih letih prišlo do spremembe ocene delazmožnosti tožnika in posledično do razveljavitve sklepov o
prenehanju delovnega razmerja tožniku, ne more utemeljiti.
12. Ker ustavna pritožba ni utemeljena, jo je Ustavno
sodišče zavrnilo.
C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) in tretje alineje tretjega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni
list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk,
Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo
soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
652.

Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja
skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o
poslih investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s
skrbnikom premoženja investicijskega sklada
oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom

Na podlagi petega odstavka 54. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.
26/05 – ZISDU-1–UPB1 in 68/05 – odločba US) Agencija za
trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika
Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslih
investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s
skrbnikom premoženja investicijskega sklada
oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino, način in roke
poročanja skrbnika premoženja investicijskega sklada (v nadaljevanju skrbnik) Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju Agencija) o:
– poslih iz prvega odstavka 137.a člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS,
št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1 in 68/05 – odločba US; v nadaljevanju ZISDU-1);
– poslih iz drugega odstavka 137.a člena ZISDU-1.
II. VSEBINA POROČANJA SKRBNIKA AGENCIJI
2. člen
(1) Med posle iz prve alinee 1. člena tega sklepa se
uvrščajo posli, katerih predmet so:
– denarni depoziti, ki jih družba za upravljanje sklene za
račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki
je povezana s skrbnikom;
– vrednostni papirji v postopku njihove prve javne prodaje, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje
sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma
z osebo, ki je povezana s skrbnikom;
– instrumenti denarnega trga, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezane
s skrbnikom.
(2) Med posle iz prve alinee 1. člena tega sklepa spada
tudi s strani družbe za upravljanje za račun investicijskega
sklada sprejeta javna ponudba za odkup vrednostnih papirjev
po zakonu, ki ureja prevzeme, ki jo je objavil skrbnik oziroma
s skrbnikom povezana oseba.
3. člen
Med posle iz druge alinee 1. člena tega sklepa se uvrščajo posli nakupa oziroma prodaje instrumentov denarnega

trga in obveznic, katerih izdajatelj je Banka Slovenije oziroma
Republika Slovenija, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma s skrbnikom
povezano osebo.
III. ROKI POROČANJA
4. člen
(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke iz 1. člena tega
sklepa štirikrat letno, in sicer:
1. za prvo trimesečje do 8. 4. v letu;
2. za drugo trimesečje do 8. 7. v letu;
3. za tretje trimesečje do 8. 10. v letu;
4. za četrto trimesečje do 8. 1. v naslednjem letu.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora biti
sestavljeno na obrazcu S/T – Trimesečni prikaz poslov skrbnika, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada.
(3) Skrbnik mora za vsakega izmed investicijskih skladov, za katerega opravlja skrbniške storitve, sestaviti poseben obrazec S/T.
(4) Vsebina obrazca S/T in navodila za njegovo izpolnjevanje so v prilogi tega sklepa.
IV. NAČIN POROČANJA
5. člen
(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke na podlagi tega
sklepa v pisni obliki.
(2) Agencija lahko z navodili določi, da se predpisani
podatki pošiljajo po ustreznih elektronskih medijih. Agencija v
navodilih določi rok pričetka elektronskega poročanja ter prehodno obdobje vzporednega poročanja, lahko pa določi tudi
dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikacije
skrbnika, družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada in vrste posameznega poročila.
V. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o vsebini, načinu in rokih poročanja o naložbah in poslih
skrbnika premoženja investicijskega sklada (Uradni list RS,
št. 80/03).
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 214-2/4-16/2005
Ljubljana, dne 19. oktobra 2005
EVA 2005-1611-0172
dr. Miha Juhart l.r.
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
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PRILOGA:

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA S/T
(1) Zgornji del obrazca S/T – Trimesečni prikaz poslov skrbnika, katerih predmet so naložbe
investicijskega sklada, se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:
– prva vrstica: firma in sedež skrbnika,
– druga vrstica: ime oziroma firma investicijskega sklada, za katerega skrbnik opravlja
skrbniške storitve,
– tretja vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad,
– zadnja vrstica: obdobje, na katerega se podatki v preglednici nanašajo (od dan/mesec/leto
do dan/mesec/leto).
(2) V posamezne stolpce preglednice obrazca S/T se vpisujejo naslednji podatki o posameznem poslu skrbnika, katerega predmet so naložbe investicijskega sklada:
– 1. stolpec: zaporedna številka posla;
– 2. stolpec: navedba vrste posla, pri čemer se vpišejo naslednje oznake: denarni depozit
(oznaka – D), instrument denarnega trga (oznaka – IDT), prva javna prodaja (oznaka – PJP),
sprejeta javna ponudba (oznaka – JP);
– 3. stolpec: datum sklenitve posla (dd/mm/llll);
– 4. stolpec: izdajatelj finančnega instrumenta (razen v primeru sklenitve denarnega depozita);
– 5. stolpec: nasprotna stranka v poslu oziroma finančna institucija, pri kateri je bil posel
sklenjen (za nasprotno stranko se šteje od družbe za upravljanje nasprotna stranka);
– 6. stolpec: vrednost posla v tolarjih.
(3) Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisujeta ime in priimek člana uprave skrbnika
oziroma ime in priimek druge odgovorne osebe skrbnika. Poleg imena in priimka se ta oseba
tudi lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta še kraj in datum, ko je bil obrazec sestavljen.

VRSTA POSLA
2

DATUM SKLENITVE
3

Žig skrbnika:
Podpis odgovorne osebe:
Kraj in datum:

IZDAJATELJ
4

NASPROTNA STRANKA
5

VREDNOST POSLA
6

Št.

Za resniþnost in popolnost navedenih podatkov odgovarja:

ZAP.ŠT.
1

Obdobje na katerega se podatki v preglednici nanašajo (od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto):

Skrbnik:
Investicijska družba oziroma vzajemni sklad:
Družba za upravljanje:

Obrazec S/T
TRIMESEýNI PRIKAZ POSLOV SKRBNIKA, KATERIH PREDMET SO NALOŽBE INVESTICIJSKEGA SKLADA
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Uradni list Republike Slovenije
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije za januar 2006

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za januar 2006
Cene življenjskih potrebščin so bile januarja 2006 v primerjavi
z decembrom 2005 nižje za 0,5%.
Št. 9621-41/2006/1
Ljubljana, dne 14. februarja 2006.
Mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica

OBČINE
BENEDIKT
654.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Benedikt

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS,
št. 19/99) je Občinski svet Občine Benedikt na 23. redni seji dne
1. 2. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Benedikt
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za
novorojence družinam z območja Občine Benedikt, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje
dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo
praviloma dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki
nastanejo z rojstvom otroka, in vzpodbudi starševstvu.
3. člen
Pravico do denarne pomoči ima novorojenec oziroma eden
od staršev novorojenca, pod pogojem, da sta oba z novorojencem
državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini
Benedikt.
4. člen
Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s
pisno vlogo pri Občinski upravi Občine Benedikt, Čolnikov trg 5,
2234 Benedikt. Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest
mesecev po otrokovem rojstvu.
Po preteku tega roka se vloga s sklepom zavrže kot prepozno
vložena.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno navesti podatke o
državljanstvu in stalnem prebivališču za starše in novorojenca,

številko transakcijskega računa, na katerega se nakaže denarna
pomoč, in davčno številko prejemnika.
Vlogi iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca in
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in staršev.
Če upravičenec ne predloži dokazil iz prejšnjega odstavka,
jih pridobi Občinska uprava.
6. člen
O višini neto denarne pomoči odloča Občinski svet Občine
Benedikt s sklepom za vsako proračunsko leto posebej.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotovi Občina Benedikt iz proračuna Občine Benedikt. Izplačila se izvajajo vsak drugi
mesec v letu.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Benedikt (Uradni
list RS, št. 53/02) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Benedikt
(objavljen na krajevno običajen način z dne 31. 3. 2005).
8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati dan po objavi.
Št. 12102-001/2006-3
Benedikt, dne 2. februarja 2006
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

BREZOVICA
655.

Program priprave Občinskega lokacijskega
načrta za območje urejanja VM 10/2 Brezovica

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme župan
Občine Brezovica

Uradni list Republike Slovenije
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PROGRAM PRIPRAVE
Občinskega lokacijskega načrta za območje
urejanja VM 10/2 Brezovica

upošteva določila Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave
državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list SR, št. 86/04), ter Pravilnika o geodetskem
načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).

I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Z izdelavo Občinskega lokacijskega načrta VM 10/2 Brezovica (v nadaljevanju: OLN VM 10/2) se želi natančneje opredeliti
merila in pogoje za novogradnjo skladiščnega in poslovno skladiščnega objekta s pripadajočo komunalno in prometno ureditvijo.
Pravna podlaga za sprejem OLN VM 10/2 je Odlok o Dolgoročnem planu občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Občine Brezovica (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list
RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 73/98, 81/04), ki med drugim določa
območja, ki se bodo urejala z občinskimi lokacijskimi načrti.
Občina Brezovica je dne 29. 9. 2005 v skladu s 40. členom
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) Ministrstvo za
okolje in prostor obvestila o nameri izdelave plana. Na podlagi
odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-84/2005-jh z
dne 23. 11. 2005 v postopku priprave plana ni treba izvesti celovite
presoje vplivov na okolje.

VI. Roki za pripravo prostorskega akta
– Občina zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj
situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 z minimalnim
tehničnim poročilom) po sprejetju tega programa priprave.
– Občina pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev
urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30
dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le
te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske
ureditve po prejemu smernic.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v V. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog OLN VM 10/2.
– Občina Brezovica skliče 2. prostorsko konferenco, ki je najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo OLN VM 10/2. Datum ter
kraj in čas zbora konference Občina Brezovica objavi vsaj v dveh
sredstvih javnega obveščanja.
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga OLN
VM 10/2.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Občina Brezovica obvesti javnost o kraju in času javne
razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu, ter na
krajevno pristojen način.
– Občina Brezovica v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo.
– Občina Brezovica z izdelovalcem preuči pripombe in predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in
predlogov.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog OLN VM 10/2.
– Občina Brezovica pozove nosilce urejanja prostora iz
IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v
30 dneh po prejemu vloge.
– Občinski svet sprejme Odlok o OLN VM 10/2.
– Objava Odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

akta

II. Predmet in programska izhodišča sprejetja prostorskega

Predmet sprejetja je izdelava Občinskega lokacijskega načrta
za območje urejanja VM 10/2 Brezovica.
Avgusta 2005 je bila za območje OLN VM 10/2 izdelana lokacijska dokumentacija, ki so jo izdelali Urh arhitekti, d.o.o., Eiprova
9/a, Ljubljana, št. projekta ŠPAN/2005. V okviru izdelave projekta
so bili zbrani tudi projektni pogoji. Izdelana je bila tudi prometna
študija za 10-letno plansko obdobje, ki jo je izdelalo podjetje Provia
d.o.o., Mlekarska ulica 13, Kranj.
III. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje urejanja
Območje gradnje zajema naslednje parcele: 615/16, 615/17,
615/18, 615/19, 615/1-del, 615/4, 622/4 - del, 615/9 - del, vse k.o.
Brezovica.
Lega območja urejanja
Obravnavano območje leži v naselju Brezovica, med Tržaško
cesto na severu in avtocesto na jugu. Dostop do obravnavanih parcel je preko obstoječega priključka s Tržaške ceste (regionalna cesta II., št. 40, odsek 0300). Vse parcele so ravne in nepozidane.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega izvedbenega akta:
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave
prostorskih izvedbenih aktov podati smernice za njihovo pripravo,
k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
– Ministrstvo za okolje in prostor (področje ohranjanja narave,
področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami, ter oskrbe
in čiščenja voda),
– Občina Brezovica – lokalne ceste,
– Družba RS za ceste,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– druge občinske gospodarske javne službe, ter drugi organi
in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave prostorskih aktov
izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi osnutka občinskega lokacijskega načrta se upoštevajo že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki, ter

VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Za izdelavo strokovnih podlag ter izvedbo ostalih potrebnih
del v okviru sprejetja OLN VM 10/2 zagotovi sredstva pobudnik.
VIII. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in prične s
podpisom župana.
Št. OLN-VM-10/2
Brezovica, dne 14. februarja 2006
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.

BREŽICE
656.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
podjetništvo in turizem Brežice

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/I/94 in 8/96), 16. člena Statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet
Občine Brežice na 8. izredni seji dne 19. 1. 2006 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
podjetništvo in turizem Brežice
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občina Brežice s tem odlokom ustanovi Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (v nadaljevanju: zavod), z namenom
načrtovanja, organiziranja in izvajanje promocijskih ter informativnih dejavnosti, pospeševanja trženja turističnih storitev doma,
predvsem pa na tujih trgih, pospeševanje in vzpodbujanje razvoja
podjetništva v Občini Brežice.
II. USTANOVITELJ
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, Brežice.
3. člen
S tem odlokom ustanovitelj določa:
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organe zavoda,
– pravice ustanovitelja,
– sredstev za ustanovitev in začetek dela zavoda ter vire,
načine in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in
način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu ter odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– akte zavoda,
– prehodne in končne določbe.
III. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
4. člen
Ime zavoda je: Zavod za podjetništvo in turizem Brežice.
Skrajšano ime je: ZPT Brežice,
Sedež zavoda je na Cesti prvih borcev 18, Brežice,
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera
35 mm, zgoraj z besedilom ZPT Brežice, v sredini žiga je znak
Občine Brežice, v spodnjem delu pa napis Cesta prvih borcev 18.
Zavod ima tudi pečat premera 20 mm z enako vsebino.
5. člen
Javni zavod lahko spremeni svoj naziv in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora javni zavod
uporabljati polno ime iz 4. člena tega odloka.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA

štva,

6. člen
Javni zavod opravlja naslednje naloge:
– priprava in izvajanje strategije razvoja turizma in podjetni-

– priprava podjetniških in turističnih projektov,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– sodelovanje in povezovanje z nacionalno turistično organizacijo in z drugimi sorodnimi organizacijami,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev ter administrativna
pomoč pri njihovem delovanju,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture,
– pospeševanje turistične in podjetniške dejavnosti ter promocija le teh,
– načrtovanje in izvajanje marketinške in informacijsko promocijske dejavnosti,
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– organiziranje in izvajanje skupnih nastopov na sejmih ter
drugih predstavitvah doma in v tujini,
– organiziranje in izvajanje skupnih prireditvenih dejavnosti
ter koordinacija pri koledarju prireditev,
– organiziranje in izvajanje stikov z javnostjo in skupna ekonomska propaganda,
– raziskovanje in analiziranje posameznih turističnih trgov ter
trgov za razvoj podjetništva,
– spremljanje, obdelava in analiziranje podatkov o turističnem
prometu,
– analiziranje učinkov promocijske aktivnosti,
– sodelovanje in povezovanje z drugimi subjekti s področja
turizma in podjetništva,
– oblikovanje novih turističnih proizvodov,
– svetovanje podjetnikom in promocija podjetniškega okolja
tujim vlagateljem.
7. člen
Zaradi vpisa dejavnosti javnega zavoda v sodni register se v
skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti kot dejavnost javnega
zavoda določijo naslednje dejavnosti:
DE/ 22.12 – Izdajanje časopisov
G/ 51.19 – Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/ 52. 47 – Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami
I/ 63.30 – Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
K/72.300 – Obdelava podatkov
K/72.400 – Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/72.600 – Druge računalniške dejavnosti
K/73.201 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/74.120 – Računovodske in knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje (razen revizijskih dejavnosti)
K/74.130 – Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje (stiki z javnostjo in komuniciranje)
K/74.400 – Ekonomsko propagiranje
K/74.810 – Fotografska dejavnost (propagandno fotografiranje)
K/74.831 – Prevajanje
K/74.832 – Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 – Druga splošna tajniška dela
K/74.841 – Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843 – Druge poslovne dejavnosti
L/75.130 – Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti
M/80.422 – Drugo izobraževanje, d.n.
O/91.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
O/92.120 – Distribucija filmov in videofilmov
O/92.320 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.340 – Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.340 – Druge razvedrilna dejavnosti, d.n.
O/92.720 – Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
8. člen
Javni zavod lahko spremeni dejavnost ob soglasju ustanovitelja.
V. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
9. člen
Organi javnega zavoda so:
– svet,
– direktor,
– strokovni svet.
10. člen
Svet zavoda sestavlja devet članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik, ki ga imenuje župan,
– en predstavnik Območne obrtne zbornice Brežice,

Uradni list Republike Slovenije
– en predstavnik občinskega odbora Gospodarske zbornice,
– en predstavnik turističnih društev,
– en predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice, Območna
enota Brežice.
Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu z določili
statuta občine. Ostale člane določijo zgoraj navedene organizacije.
Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda izmed sebe
na prvi konstitutivni seji.

sti,

11. člen
Naloge sveta so predvsem:
– sprejem statuta in drugih splošnih aktov zavoda,
– sprejem letnega programa dela in razvoja zavoda,
– spremljanje izvrševanja programa dela in razvoja zavoda,
– sprejem finančnega programa in zaključnega računa,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavno-

– imenuje direktorja zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– na predlog direktorja zavoda imenuje strokovni svet zavoda.
Direktor
12. člen
Poslovni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za
strokovnost dela.
13. člen
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega
razpisa in s soglasjem ustanovitelja.
14. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo z najmanj 5 let delovnih izkušenj ali
magisterijem z najmanj 3 leta delovnih izkušenj in aktivno obvlada
vsaj en svetovni jezik, ter zavodu predloži program dela za mandatno obdobje.
15. člen
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta, z možnostjo ponovne
izvolitve.
Strokovni svet
16. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda.
Strokovni svet šteje šest članov. Člane strokovnega sveta
imenuje svet zavod na predlog direktorja izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda in sicer trije
za področje turizma in trije za področje podjetništva.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata in podrobnejše
naloge članov strokovnega sveta določa statut zavoda.
17. člen
Člani strokovnega sveta svoje delo opravljajo neprofesionalno.
VI. SREDSTVA JAVNEGA ZAVODA
18. člen
Viri financiranja za izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma
iz 6. in 7. člen tega odloka so:
– iz sredstev turistične takse,
– iz sredstev iz naslova razpisov pristojnih ministrstev,
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja po letnem programu
dela in letnem finančnem načrtu,
– iz sredstev nacionalne turistične organizacije za pospeševanje turizma,
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– iz sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in
se uporabljajo za ureditev prebivalcem, obiskovalcem in turistom
prijaznejšega okolja in za izboljšanje turistične infrastrukture,
– od daril in dotacij.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva javni zavod
sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz prometa blaga in plačil za
storitve, ki jih opravlja.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno v
obsegu potrebnem za izvajanje ovrednotenega programa dela
javnega zavoda in v skladu s sprejetim proračunom ustanovitelja.
VII. POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU, ODGOVORNOSTI
ZA OBVEZNOSTI, RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM
PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA
PRIMANJKLJAJA
19. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki v skladu z 21. členom Zakona
o zavodih sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru
registrirane dejavnosti.
20. člen
Javni zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in
za svoj račun.
Premoženje javnega zavoda je last ustanovitelja v razmerju
vloženih sredstev v ustanovitev javnega zavoda.
21. člen
Morebiten presežek prihodkov nad odhodki, sme javni zavod
uporabljati le za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki
odloča svet javnega zavoda.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
22. člen
Ustanovitelj:
– daje soglasje k sprejemu statuta javnega zavoda,
– daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu in zaključnemu poročilu o poslovanju javnega zavoda v preteklem letu,
– daje soglasje k imenovanju direktorja,
– daje soglasja za dodatna sredstva, ki niso predvidena v
letnem planu,
– sprejema odloke, ki so potrebni za delovanje javnega zavoda,
– ima pravico izrednega nadzora nad javnim zavodom.
Zavod:
– enkrat letno poroča ustanovitelju o realizaciji letnega programa dela in porabi finančnih sredstev za preteklo leto do 15. marca,
– na zahtevo ustanovitelja, mora posredovati podatke, ki
so potrebni za oceno in analizo porabe proračunskih sredstev ter
statistične namene,
– do sredine novembra posreduje ustanovitelju program dela
in finančni načrt za naslednje proračunsko leto.
IX. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE JAVNEGA
ZAVODA
23. člen
O statusnih spremembah javnega zavoda odloča ustanovitelj.
Javni zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz
razlogov, določenih v zakonu.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela in vpis v sodni register ter
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skliče prvo sejo zavoda, za dobo največ enega leta. Ustanovitelj
določi vršilca direktorja s sklepom.
25. člen
Člane sveta zavoda se imenuje v roku 60 dni, pravila zavoda
pa je potrebno sprejeti v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.
26. člen
Svet zavoda sprejme statut najkasneje v treh mesecih po
svojem konstituiranju.
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljavnost naslednjih odlokov: Odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
Brežice (Uradni list RS, št. 23/01), Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Razvojni center Brežice« (Uradni list RS, št. 70/98),
Odloka o dopolnitvi o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center
Brežice« (Uradni list RS, št. 3/01) Odloka o spremembah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center Brežice« (Uradni list
RS, št. 58/01), Odloka o dopolnitvi o ustanovitvi javnega zavoda
»Razvojni center Brežice« (Uradni list RS, št. 30/03).
28. člen
Z dnevom veljavnosti tega odloka preneha obstoj Zavoda za
turizem Občine Brežice ter Razvojnega centra Brežice. Premoženje obeh zavodov preide na novoustanovljeni zavod, ki se določa
s tem odlokom, ter tudi vse obveznosti in pridobljene pravice ter
redno zaposleni delavci.
29. člen
Ta odlok začne veljati s 1. 4. 2006.
Št. 301-3/2005
Brežice, dne 19. januarja 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CANKOVA
657.

Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave
Občine Cankova v plačni razred

Na podlagi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s
področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov (Uradni list RS, št. 106/05) izdaja župan Občine Cankova

SKLEP
o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine
Cankova v plačni razred
1. člen
Direktor Občinske uprave Občine Cankova se uvrsti v
46. plačni razred znotraj razponov plačnih razredov, določenih v
Prilogi II in III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 73/05 in 103/05).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 3. 2006.
Št. 100-02/2006
Cankova, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.
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CELJE
658.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Zgornja Hudinja–Lahovna

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in
108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Zgornja Hudinja–Lahovna
I.
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in
geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA) za območje individualne
gradnje na Lahovni, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in
dopolnitev IPA ter posamezne faze priprave IPA.
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Ureditveno območje, ki je predmet obravnave, predstavlja
zemljišče, v Celjskem prostorskem planu (prostorske sestavine
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št.
40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/2001) opredeljeno kot območje
stavbnih zemljišč za stanovanjske in spremljajoče dejavnosti. Pogoje na predmetnih zemljiščih določa Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zgornja Hudinja–Lahovna
(objavljen v Uradnem listu SRS, št. 36/88, projekt izdelal RC
Planiranje Celje št. 84/86, spremembe in dopolnitve Uradni list
RS, št. 45/96), ki pa na predmetnem območju z namensko rabo ni
usklajen. Razlog za spremembe in dopolnitev IPA je gradnja novih
stanovanjskih objektov.
III.
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega
akta je prostorska ureditev, ki bo evidentirala in utemeljila obstoječe
stanje ter prikazala možne nove prostorske ureditve ter pogoje
izgradnje. Predmet sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta so zemljišča s parcelnimi številkami 807/2, 23, 25, 26,
27, 28, 29 in 807/30 k.o. Arclin. V fazi izdelave je – glede na podane
smernice in usklajevanje ter izkazano vplivno območje – mogoče
velikost obravnavanega oziroma ureditvenega območja dopolniti s
še drugimi parcelami.
IV.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je
Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo
Metke in Matjaža Černoše, Katje Gobec in Damijana Ješovnika ter
Mojce in Zlatka Kolarja.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj
skladno z ZUreP-1 za izdelavo sprememb in dopolnitev IPA so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo
Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje)
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– ELES, Ljubljana
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
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– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje)
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat
RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava
Celje (Dečkova 36, Celje)
– Zavod za gozdove RS, Ljubljanska cesta 13.
Če se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj
niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
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IX.
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-1/2006
Celje, dne 21. januarja 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

V.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Načrtovalca strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izbere pobudnik.
Spremembe in dopolnitve IPA se pripravi z vsebino in obliko
v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02v nadaljevanju ZUreP-1) ter izdanimi pravilniki. Elaborat mora biti
izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb
26. člena ZUreP-1 v treh (3) izvodih v standardni obliki in na disketi
ali CD-ROM-u v datoteki, ki je kompatibilna s programi AutoCad,
SDMS, Arcview.
VI.
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev IPA
mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) in ga pridobi
investitor.
VII.
(faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev IPA
bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Prva prostorska konferenca je bila sklicana 8. avgusta
2005.
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program
priprave.
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu
z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem
pripravi predlog lokacijskega načrta za namen javne razgrnitve.
– 14 dni pred sprejemom sklepa o javni razgrnitvi se skliče
druga prostorska konferenca.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi v
Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske
ureditve z javno obravnavo na Mestni četrti Hudinja in v prostorih
Mestne občine Celje, ki traja 30 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih
v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja
nosilca izdelave lokacijskega načrta in občinske strokovne službe,
ki predhodno obravnava pripombe in predloge
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb
in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja
na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu
prostorskega akta; rok je 30 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog Mestnemu svetu v sprejem.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
VIII.
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije zagotavlja investitor sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta.

CERKNICA
659.

Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine
Cerknica

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, popravek 8/03) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na
17. redni seji dne 9. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica
1. člen
S tem odlokom se določi območje predkupne pravice Občine
Cerknica na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na tem območju.
2. člen
Občina Cerknica (v nadaljevanju: občina) lahko uveljavlja
predkupno pravico na nepremičninah:
– na delih ureditvenih območij naselij, kot so določena z veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov občine;
– izven njih na obstoječih infrastrukturnih omrežjih in objektih in območjih, predvidenih za gradnjo infrastrukturnih omrežij in
objektov.
Območja, na katerih so predvidene prostorske ureditve v
javno korist in na katerih lahko občina uveljavlja predkupno pravico,
sestavljajo naslednje parcele:
– v območju naselja Grahovo, kjer je predvidena izdelava
občinskega lokacijskega načrta;
– območje Solzna: 1825, 1277/3, 1277/4, 1287, 1272 in 1273
vse k.o. Grahovo.
Za navedeno območje je po Odloku o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 100/04) predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta z oznako 013019/1.
Na tem območju Občina Cerknica uveljavlja predkupno pravico, saj je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes,
če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na
tem območju.
3. člen
Na območjih iz 2. člena tega odloka je predkupna pravica
občine izključena v naslednjih primerih:
– če lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu
ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;
– če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila
država, izvajalec državne javne službe ali investitor infrastrukture
za namene iz 4. člena tega odloka.
4. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes občine, če občina
potrebuje nepremičnino za:
– izvedbo prostorskega akta;
– gradnjo neprofitnih stanovanj;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in
objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
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– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva,
šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov
občine ali načrtu nabav in gradenj.
5. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih,
če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih
objektov in omrežij ali na obstoječih infrastrukturnih omrežjih in
objektih.
6. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja
občinska uprava.
7. člen
Kartografsko gradivo, iz katerega je razvidno območje predkupne pravice, je na vpogled na Občini Cerknica.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0071-1/2006
Cerknica, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

660.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone
»Za mlinom« v Cerknici – cona 2C

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 08/03 – popravek), 18. člena Statuta Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) in Programa priprave o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi zazidalnega načrta
obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C (Uradni list RS,
št. 80/05) je Občinski svet Občine Cerknica na 17. redni seji dne
9. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za
mlinom« v Cerknici – cona 2C
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C (Uradni list RS,
št. 16/94), ki ga je pod št. 21/2005 izdelala RRD, Regijska razvojna
družba d.o.o. iz Domžal.
2. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen odloka o spremembi Zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C (v
nadaljevanju odlok) v poglavju »I. SPLOŠNE DOLOČBE« tako, da
se spremenjen in dopolnjen člen glasi:
»Ureditveno območje na severozahodni strani meji na regionalno cesto R3-643/1362, na jugovzhodni strani na regulirano
strugo Cerkniščice, na severni strani na obstoječi športni park in
na južni strani na Komunalno podjetje Cerknica.
Območje obsega naslednje parc. št.: 276/1, 275/1, 275/3,
257/1, 257/2, 257/3, 84/2, 2746/12, 257/4, 2746/11, 2746/13,
985/8, 985/6, 985/5, 985/1, 985/7, 983/1, 992/1, 992/4, 991/1,
992/3, 994/1, 978/2, 253/2 in del 253/1, vse k.o. Cerknica.
Površina celotnega ureditvenega območja znaša 23.972 m2.«
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3. člen
Spremeni se 5. člen odloka v poglavju »II. FUNKCIONALNE
REŠITVE IN NAMEMBNOST OBMOČJA« tako, da se spremenjen
člen glasi:
»Ureditveno območje je namenjeno stanovanjski namembnosti, v okviru katere se načrtujejo večstanovanjske stavbe in
individualne stanovanjske stavbe s pripadajočimi zunanjimi površinami. Del površin je namenjen prometnim površinam, zelenim in
rekreacijskim površinam.«
4. člen
Spremeni se 6. člen odloka v poglavju »II. FUNKCIONALNE
REŠITVE IN NAMEMBNOST OBMOČJA« tako, da se spremenjen
člen glasi:
»Konceptualne osnove za urejanje območja:
– ureditev nove stanovanjske soseske naj sledi sodobnim
trendom oblikovanja,
– ustrezna prenova kulturne stavbne dediščine znotraj območja,
– ohranitev obstoječih stanovanjskih stavb in varstveno-delovnega centra,
– območje urejanja se navezuje na regionalno cesto z dvema
priključkoma,
– ureditev notranjega prometnega omrežja s površinami za
pešce,
– zagotovitev zadostnih površin za mirujoči promet,
– vzpostavitev zelenih površin znotraj območja s poudarkom
na ureditvi obvodnih površin,
– zagotovitev rekreacijski površin za otroško igrišče, otrok
nižjega starostnega obdobja.«
5. člen
Spremeni se 7. člen odloka v poglavju II. FUNKCIONALNE
REŠITVE IN NAMEMBNOST OBMOČJA« tako, da se spremenjen
člen glasi:
»Območje je razdeljeno na štiri funkcionalne celote. Funkcionalna celota prometne infrastrukture (FCP) s svojim potekom
območje stanovanjske stavbne strukture razdeli na dve funkcionalni celoti (severozahodni del FCA in jugovzhodni del FCB). Četrta
funkcionalna celota pa se nahaja ob vodotoku in predstavlja zelene
in rekreacijske površin (FCŠR). Funkcionalne celote se glede na
namembnost površin delijo na manjše gradbene parcele.«
6. člen
V 8. členu odloka v poglavju »III. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVNE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV« se črta 2. in 3. točka.
7. člen
Spremeni se 9. člen odloka v poglavju »III. FUNKCIONALNE
IN OBLIKOVNE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV« tako, da se
spremenjen člen glasi:
»1. Severozahodni del – funkcionalna celota stanovanjske
stavbne strukture FCA
Funkcionalna celota se nahaja med regionalno cesto in notranjo napajalno cesto. Obsega šest gradbenih parcel od katerih so
tri že pozidane (A1, A2 in A3), na treh pa se določa izgradnja treh
stanovanjskih stavb (A4, A5 in A6).
Na gradbenih parcelah A1 in A2 se nahajajo obstoječe stanovanjske stavbe. Na gradbeni parceli A3 se nahajajo obstoječi
objekti stavbne dediščine – Šerkov mlin. Na gradbenih parcelah
A4 in A5 sta načrtovani novi stanovanjski stavbi tlorisnih dimenzij
18,0 m × 10,0 m + 12,0 m × 10,0 m, vertikalnega gabarita (K) + P
+ M oziroma (K) + P + 1 + M. Na gradbeni parceli A6 je načrtovana nova stanovanjska stavba tlorisnih dimenzij 18,0 m × 10,0 m,
vertikalnega gabarita (K) + P + M oziroma (K) + P + 1 + M. Strehe
načrtovanih novih stavb (A4, A5 in A6) so dvokapnice s smerjo
slemena SZ – JV, z naklonom strešin 30°–42°, s strešno kritino
opečne ali sive barve.
Stanovanjskima stavbama na gradbenih parcelah A1 in A2 je
dovoljena gradnja dozidav, ki ne sme presegati 30% že pozidane
površine obstoječe osnovne stavbe, ter nadzidave do vertikalnega
gabarita (K) + P + 1 + M. V območju stavbne dediščine, na grad-
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beni parceli A3 so dovoljene gradnje in prenove stavb ter druge
prostorske ureditve, vse v skladu s predhodno pridobljenimi kulturnovarstvenimi pogoji. Na gradbenih parcelah A1, A2, A4, A5 in A6
je dovoljena tudi gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe, v
skladu z oblikovanjem osnovne stavbe, ograj, pomožnih energetskih in komunalnih objektov, sezonskih gostinskih vrtov, spominskih
obeležij in urbane opreme, razen kioskov.
2. Jugovzhodni del – funkcionalna celota stanovanjske stavbne strukture FCB
Funkcionalna celota se nahaja med notranjo napajalno cesto in krožno cesto, ki poteka ob potoku Cerkniščica. Obsega
pet gradbenih parcel od katerih je ena že pozidana (B1), na štirih
gradbenih parcelah (B2, B3, B4, B5) pa se določa izgradnja sedmih
večstanovanjskih stavb.
Na gradbeni parceli B1 se nahaja obstoječi varstveno delovni
center.
Na gradbeni parceli B2 se določa izgradnja večstanovanjske
stavbe tlorisnih dimenzij 18,0 m × 10,0 m + 12,0 m × 10,0 m + 18,0
m × 10,0 m, vertikalnega gabarita (K) + P + 1 + M.
Na gradbenih parcelah B3, B4 in B5 se na vsaki gradbeni
parceli določa gradnja dveh večstanovanjskih stavb tlorisnih dimenzij 18,0 m × 10,0 m, vertikalnega gabarita (K) + P + 1 + M.
Večstanovanjskim stavbam se dovoljuje možnost skupne garažne
kleti. Oblikovanje načrtovanih novih stavb mora biti enotno. Strehe
stavb so enokapnice ali dvokapnice s smerjo slemena SZ – JV,
manjšega naklona, s strešno kritino opečne ali sive barve.
Varstveno delovnemu centru je dovoljena gradnja dozidav,
ki ne sme presegati 15% že pozidane površine osnovne stavbe, v
skladu z oblikovanjem obstoječe stavbe.
Na gradbenih parcelah B2, B3, B4 in B5 je dovoljena tudi
gradnja objektov za lastne potrebe v skladu z oblikovanjem osnovnih stavb, ograje, gradnje pomožnih energetskih in komunalnih
objektov, sezonskih gostinskih vrtov, spominskih obeležij in urbane
opreme, razen kioskov.
3. Pogoji za ureditev okolice:
– individualnim stanovanjskim stavbam v območju FCA je
potrebno zagotoviti na gradbenih parcelah potrebna parkirna mesta
(minimalno pa 2 PM v stavbi ali zunaj),
– na gradbenih parcelah večstanovanjskih stavb v območju
FCB je potrebno izvesti načrtovana parkirna mesta na gradbenih
parcelah, manjkajoča pa zagotoviti na osrednjem parkirišču oziroma v okviru garažne kleti tako, da se zagotavlja 2 PM na vsako
stanovanje,
– okolico objektov je potrebno hortikulturno urediti,
– manipulativne površine morajo biti utrjene v protiprašni
izvedbi ali tlakovane,
– posamezne gradbene parcele individualnih stanovanjskih
stavb v FCA so lahko ograjene, medposestne ograje ne smejo
presegati 1,20 m (masivne polnostenske ograje niso dovoljene),
– večstanovanjska soseska v FCB je lahko ograjena (kot
skupna zaprta soseska), ograja ne sme presegati 1,20 m (masivne
polnostenske ograje niso dovoljene),
– zagotovitev interne razsvetljave večstanovanjskih stavb,
– na gradbeni parceli ŠR1 se za otroke nižjega starostnega
odboja uredi otroško igrišče v zelenju,
– dodatno se ozeleni gradbena parcela ŠR2 ob sprehajalni
poti in vodotoku z avtohtono vegetacijo.
8. člen
Črtajo se 10., 11., 12., 13. in 14. člen odloka v poglavju
»III. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVNE REŠITVE OBJEKTOV IN
NAPRAV«.
9. člen
Spremeni se 15. člen odloka v poglavju »IV. REŠITVE PROMETA, VODOVODNEGA, KANALIZACIJSKEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA« tako, da se spremenjeni člen glasi:
»1. Prometna ureditev – funkcionalna celota FCP
Območje zazidalnega načrta se priključuje na regionalno
cesto R3-643/1362 na obstoječe priključke, ki so zgrajeni po projektu (Gradial d.o.o., št. proj. 40/94-G, december 1994). Na celotni
dolžini območja zazidalnega načrta je vzdolž regionalne ceste
predvidena pešpot, z odmikom 5 m od roba vozišča.
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Ločilni pas med cesto in pešpotjo se uredi kot zelenica z
zasaditvijo grmovnic in dreves. Ko upravljavec ceste ugotovi, da je
ureditev obstoječih križišč neugodna glede propustnosti in varnosti
prometa na regionalni cesti, se predvidi ustrezna rekonstrukcija
križišč z dograditvijo levozavijalnih pasov.
Prometno urejanje območja izhaja iz internega prometnega
omrežja, ki temelji na glavni dvosmerni napajalni cesti (prometna
hrbtenica), ki se dvakrat priključuje na regionalno cesto in na krožni
cesti, ki območje obdaja in sočasno napaja dvoje osrednjih parkirišč. Krožna cesta je v delu, ki poteka ob vodotoku, enosmerna.
Dvosmerna napajalna cesta se izvede v širini 6,0 m (2 × 3,0 m)
z enostranskim pločnikom širine 2,0 m in na vsaki strani 0,5 m
bankine. Na mestih uvozov se izvedejo pogreznjeni robniki v dolžini 5 m. Na gradbenih parcelah funkcionalne celote FCB so ob
napajalni cesti pravokotni žepki pravokotnih parkirnih mest, ki so
namenjeni parkiranju vozil večstanovanjskih stavb.
Dvosmerna krožna cesta se izvede v širini 5,0 m, enosmerna
krožna cesta pa v širini 3,0 m, z obojestranskima bankinama 0,5 m
in vzdolžni obojestranski parkirni mesti širine 2,5 m.
V območju je načrtovano 164 novih parkirnih mest, delno
na gradbenih parcelah, delno ob enosmerni cesti, večina pa na
južnem in severnem parkirišču.
Osrednje južno parkirišče je namenjeno večstanovanjskim
stavbam podobmočja FCB in ima 64 parkirnih mest (od tega 6 PM
namenjenih invalidnim osebam), s prostorom za smeti in prostorom
za postavitev plinskih kontejnerjev (plinohram). Severno osrednje
parkirišče je namenjeno pretežno varstveno-delovnemu centru in
športnorekreacijskim površinam na severu s 46 parkirnimi mesti ter
s prostorom za namestitev ekološkega otoka.
Dopušča se možnost zagotovitve večjega števila parkirnih
mest v garažni kleti v podobmočju FCB ter v parterju na gradbenih
parcelah A4, A5 in A6. Uvoz v skupno garažno klet se lahko izvede
iz severnega osrednjega parkirišča ali iz napajalne ceste.
Ob obeh parkiriščih potekata pešpoti širine 2,0 m, ki se navezujeta na pešpot ob vodotoku.
V podaljšku severne pešpoti se izvede lesena brv preko
vodotoka Cerkniščica širine 2,0 m.
Za vse prometnice veljajo naslednja določila:
– vse prometnice morajo biti izvedene v asfaltni izvedbi;
– vozne površine so zaključene z dvignjenim robnikom;
– uvozi do gradbenih parcel so predvideni preko pogreznjenih
robnikov;
– vse povozne površine se odvodnjava v sistem meteorne
kanalizacije;
– prometnice morajo biti opremljene z vertikalno in horizontalno signalizacijo;
– vsi hodniki za pešce so asfaltirani ali kako drugače enotno
tlakovani, razen pešpoti ob vodotoku, ki se lahko izvede v peščeni
izvedbi;
– vse peš površine namenjene pešcem morajo biti zaradi
varnosti pešcev iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov,
kot so širina, prečni in vzdolžni nagib, morajo ustrezati veljavnim
normativom;
– invalidom ne sme biti oviran dostop do peš površin. Pločniki
morajo imeti ob prehodu za pešce na cestah poglobljene robnike;
– zelene površine ob prometnicah se zatravi;
– zelenica ob cesti (gradbena parcela P13) funkcionalno pripada stavbi, ki se nahaja izven območja urejanja.
2. Vodovodno omrežje
Območje se priključuje na glavni vodovod, ki poteka ob regionalni cesti (iz vodohrana Peščenk). Sekundarno krožno vodovodno omrežje za obravnavano območje je že zgrajeno in poteka
ob napajalni cesti (po projektu Kras d.o.o., št. 4/95, marec 1995).
Vodovodno omrežje bo zagotavljajo pitno, sanitarno in protipožarno
vodo za obstoječe in načrtovane stavbe. Na vodovodnem omrežju
bo dograjeno hidrantno omrežje (izvedba še enega nadzemnega
hidranta).
3. Kanalizacijsko omrežje
Načrtovan je ločen sistem odvajanja (komunalne) odpadne in
padavinske (meteorne) vode.
Za komunalne odpadne vode je za obravnavano območje že
zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje, ki poteka pod napajalno cesto (po projektu Kras d.o.o., št. proj. 5/95, maj 1995) in se
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priključuje na javni sanitarni kanal A na lokaciji komunalnega podjetja s končno dispozicijo v centralni čistilni napravi v Dolenji vasi.
Vse obstoječe in načrtovane stavbe se priključujejo na sekundarno
kanalizacijsko omrežje.
Za meteorne vode je načrtovana izgradnja meteorne kanalizacije z odvodnjavanjem direktno v vodotok Cerkniščica. Meteorne
vode s parkirišč in cest se preko cestnih požiralnikov opremljenih s
peskolovi in lovilci olj vodi v meteorni kanal. Meteorne vode s streh
stavb iz območja FCB se preko peskolovcev vodijo v ponikovalnice
ali v meteorni kanal.
4. Elektro omrežje in javna razsvetljava
Vse obstoječe in načrtovane stavbe se bodo z električno
energijo napajala iz obstoječe transformatorske postaje TP Dom
starejših Cerknica. Nizkonapetostno omrežje se vleče v obstoječo kabelsko kanalizacijo, ki poteka preko območja obravnave
(pod napajalno cesto in pod severnim parkiriščem) – po projektu
Elektro Ljubljana d.d., št. proj. 5713, april 2004. Meritve električne
energije za posamezne odjemalce se določajo na stalno dostopnih
mestih.
5. Zunanja razsvetljava
Načrtovana je izgradnja javne in interne razsvetljave.
Območje ima že del zgrajene javne razsvetljave na severnem
delu, ki se v max. možni meri ohrani. Obstoječa javna razsvetljava
se nadgradi ob napajalni cesti, ob obeh pešpoteh pri parkiriščih in
ob pešpoti ob vodotoku. Načrtovan je kabelski razvod javne razsvetljave s prižigališčem v TP. Javna razsvetljava je predvidena s
tipskimi drogovi javne razsvetljave višine h = 3,0 m ali 5,0 m.
Za večstanovanjsko gradnjo pa se določa tudi izgradnja interne razsvetljave, ki se predvidi s projektom zunanje ureditve v fazi
pridobivanja gradbenega dovoljenja.
6. Telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez
Določa se kabelski razvod telekomunikacijskega omrežja do
vseh uporabnikov v območju, iz obstoječega omrežja, ki poteka ob
regionalni cesti. Del omrežja je že zgrajenega do varstveno delovnega centra (po projektu TK PROJEKT d.o.o., št. proj. P-10001) v
pločniku napajalne ceste.
V kanalizacijo se uvlečejo tudi kabli kabelske televizije. Za
priključitev na TK omrežje je potrebno v nadaljnjih fazah izdelati
projektno dokumentacijo.
7. Ogrevanje stavb in priprava tople sanitarne vode
Ogrevanje individualnih stanovanjskih stavb v območju FCA
se rešuje individualno na olje, plin ali bio maso.
Ogrevanje večstanovanjskih stavb in priprava tople sanitarne
vode v območju FCB se rešuje enotno na plin ali bio maso. Pri
uporabi energeta plin se do plinifikacije omrežja lahko namestijo
plinske cisterne propan-butan.
Plinske cisterne (plinohram) so predvidene na jugu južnega
parkirišča na gradbeni parceli P5, možna pa je postavitev plinskih
cistern tudi na gradbeni parceli ŠR2.
8. Ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje
Komunalne odpadke se odvaža na centralno odlagališče
komunalnih odpadkov.
Komunalni odpadki individualnih stanovanjskih stavb in varstveno delovnega centra se zbirajo na posameznih gradbenih
parcelah. Zabojniki so v času odvažanja odpadkov dostopni vozilu
pooblaščene organizacije v oddaljenosti 1,0 m od cestnega telesa.
Komunalni odpadki večstanovanjskih stavb se zbirajo na enem
mestu ob južnem parkirišču, ki je ustrezno tlakovano in nadkrito.
Za območje se določa postavitev enega ekološkega otoka za
ločeno zbiranje odpadkov (plastenke, pločevinke, papir, steklo) na
lokaciji severnega parkirišča.
Na območju transporta zabojnikov je potrebno ceste robnike
pogrezniti.«
10. člen
Spremeni in dopolni se 16. člen odloka v poglavju »V. ETAPNOST GRADITVE« tako, da se spremenjen in dopolnjen člen
glasi:
»Prva faza obsega izgradnjo ustrezne prometne, energetske,
vodovodne in druge komunalne infrastrukture. V drugo fazo sodijo
gradnjo stavb. Druga faza se lahko izvaja v več podfazah, ki so
medsebojno neodvisne. Vsaka gradbena parcela lahko predstavlja svojo fazo (podfazo). Tretja faza obsega izgradnjo otroškega
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igrišča, dodatno ozelenitev gradbene parcele ŠR2 in izgradnjo
sprehajalne poti ob vodotoku.«
11. člen
Dopolni in spremni se 17. člen odloka v poglavju »V. ETAPNOST GRADITVE« tako, da se spremenjeni prvi odstavek glasi:
»Namembnost zemljišč do vzpostavitve gradbene parcele
ostaja enaka dosedanji. Možne so le tiste gradnje in prostorske
ureditve, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.«
12. člen
Doda se novo poglavje, ki se glasi:
»REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
1. Varstvo okolja
Pri načrtovanju in izvedbi je potrebno dosledno upoštevati
vse pogoje Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov na območju
občine Cerknica in ukrepih za zavarovanje voda tega območja
(Uradni list SRS, št. 2/88 in Uradni list RS, št. 31/93 in 69/95), saj
se območje nahaja v vodovarstvenem območju (režim 4).
Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine je
potrebno izvesti vodotesno tako, da ni možen iztok v podtalje. Kanalizacija in priključki na kanalizacijski kolektor, lovilci olj in maščob
morajo biti izvedeni vodotesno.
V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče,
na katerem ima investitor pravico razpolaganja. V času gradnje je
treba upoštevati predpise iz področja varovanja okolja.
Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst
se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohrani njena plodnost
in količina. Preprečiti je treba mešanje mrtvice in živice.
Med gradnjo mora izvajalec organizirati ukrepe za primer
razlitja nevarnih tekočin. V primeru razlitja nevarnih tekočin mora
izvajalec onesnaženi material izkopati in ga oddati v predelavo
kot nevaren odpadek, razen če se izvede analize, s katero bi organizacija, pooblaščena s strani ministrstva pristojnega za okolje
ugotovila, da ne gre za nevaren odpadek.
2. Varovanje naravnih vrednot
Ureditveno območje delno posega v območje naravne vrednote Cerkniščica in se v celoti nahaja znotraj ekološko pomembnega območja – osrednjega območja življenjskega prostora velikih
zveri.
Za ekološko pomembno območje skladno naravovarstvenim
smernicam ni potrebno določiti specifičnih usmeritev za načrtovanje posegov v prostor.
Za območje naravne vrednote Cerkniščice se določa ukrepe,
ki jih je potrebno izvajati v okviru funkcionalne celote FC ŠR, ki
neposredno meji na brežino vodotoka Cerkniščice (potencialno
območje vpliva):
– na rob vodotoka ni dovoljeno odlagati odpadkov;
– obrežna vegetacija se ureja tako, da se smiselno ohranja in
dopolnjuje obstoječo avtohtono vegetacijo ter izvaja le tiste posege,
ki so načrtovani na gradbeni parceli ŠR1 in ŠR2;
– v primeru izvajanja kakršnihkoli vodnogospodarskih del se
ta izvajajo sonaravno in sicer tako, da se v čim večji meri ohranjajo
vidne in funkcionalne lastnosti vodotoka Cerkniščica;
– gradnja objektov in naprav za potrebe športa in rekreacije
(igrišče, sprehajalna pot s klopmi) se mora izvajati tako, da posegi
ne povzročajo spremembe ali bistvene spremembe kakovosti in
količine vode v vodotoku.
3. Varovanje kulturne dediščine
Gradbena parcela A3 v celoti pripada varovani enoti stavbne dediščine Cerknica – Šerkov mlin, ki je predlagana za vpis v
register kulturne dediščine. Za vse objekte velja režim za stavbno
dediščino. Za vse posege na objektih je potrebno predhodno, od
pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pridobiti kulturnovarstvene pogoje oziroma konzervatorske smernice.
4. Varstvo pred hrupom
Obravnavano območje bo po izgradnji stanovanjskih stavb
sodilo v območje III. stopnjo varstva pred hrupom.
Zaradi hrupa z regionalne ceste je potrebno vzdolž ceste,
izvesti pasivne protihrupne ukrepe – zelena protihrupna bariera.
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Investitor lahko med gradnjo v dnevnem času preseže dovoljene ravni hrupa na sosednjih območjih, vendar ne več, kot so
predpisane za IV. stopnjo varstva pred hrupom.
5. Varstvo zraka
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe
za varstvo zraka:
– predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije in
transportnih sredstev;
– preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.«
13. člen
Doda se novo poglavje, ki se glasi:
»REŠITVE IN UKEPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred
požarom
Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč
so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi in
materialne dobrine, intervencijske poti in površine. Zagotovljeni so
tudi zadostni odmiki med objekti za preprečitev prenosa požara
oziroma zagotovljeni ustrezni drugi ukrepi (požarna ločitev).
Na vodovodnem omrežju bo, zaradi zagotovitve zadostne
količine požarne vode, nadgradnjo obstoječe hidrantno omrežje z
nadzemnimi hidranti.«
14. člen
Doda se novo poglavje, ki se glasi:
»DOVOLJENA ODSTOPANJA
1. Na gradbenih parcelah A4, A5 in A6 je dovoljena tudi
gradnja večstanovanjskih stavb, pod pogojem, da se na gradbeni
parceli zagotovi minimalno 2 PM na stanovanje ter minimalno 15%
zelenih površin.
2. Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov načrtovanih
stavb do ±2,0 m, pri čemer morajo biti razdalje med stavbami
takšne, da zagotavljajo 45° kot osončenja za bivanje in delo občutljivih prostorov. Prav tako mora biti zagotovljen požarni odmik med
stavbami in upoštevane regulacijske linije.
3. Dovoljena je gradnja manjših tlorisnih gabaritov stavb na
gradbenih parcelah A4, A5 in A6, pod pogojem, da se upošteva
obcestna gradbena linija.
4. V okviru obstoječih in načrtovanih stanovanjskih stavb
se dopušča možnost poslovne in storitvene dejavnosti (do troje
zaposlenih), ki ne povzročajo motenj v bivalnem okolju ter pod
pogojem, da dejavnost ne potrebuje površin za tovorna vozila ali
gradbene stroje.
5. Dovoljena so odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov ob
priključkih na omrežje oskrbovalnih sistemov do ± 5,00 m. Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov na območju lokacijskega načrta, so lahko tudi večja, vendar ne smejo vplivati na zasnovo
delov objekta, prometnih površin in zunanjo ureditev.«
15. člen
Doda se novo poglavje, ki se glasi:
»USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO
PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAZIDALNEGA NAČRTA
Po realizaciji s tem zazidalnim načrtom načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev
potrebno upoštevati ključne konceptualne usmeritve, ki zagotavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega urejanja prostora in sicer:
– ohranjati zeleno bariero ob regionalni cesti kot del protihrupne bariere;
– ohranjati grajeno javno dobro v območju funkcionalne celote FCŠR (skupne zelene in rekreacijske površine).«
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gled vsem zainteresiranim na pristojnem oddelku Občine Cerknica
in na Upravni enoti Cerknica.
18. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35003-6/2005
Cerknica, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

661.

Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za
novorojence v Občini Cerknica za leto 2006

Na podlagi 6. člena Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 66/03) je Občinski svet
Občine Cerknica na 17. redni seji dne 9. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi višine enkratne pomoči za
novorojence v Občini Cerknica za leto 2006
1. člen
Višina enkratne pomoči za otroke rojene od 1. 1. 2006 dalje
znaša 30.000,00 SIT in se izplačuje po Pravilniku o enkratni pomoči
za novorojence v Občini Cerknica.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se od
1. 1. 2006 dalje.
Št. 352-5-23/2006
Cerknica, dne 13. februarja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

662.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvenih
storitev v Občini Cerknica

Na podlagi Zakona o socialnih storitvah (Uradni list RS, št.
54/92, 56/92, 13/93, 41/99, 26/01), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
36/02 in 107/02) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 17. redni seji
dne 9. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvenih storitev v
Občini Cerknica

16. člen
Ostala določila odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C (Uradni list RS, št.
16/94) ostajajo še naprej v veljavi.

1. člen
Občina Cerknica daje soglasje k ceni vodenja in koordinacije
storitve pomoči na domu, ki znaša 253.300,00 SIT mesečno, kar
predstavlja 0,2257 strokovnega delavca.

17. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o spremembi zazidalnega
načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C so na vpo-

2. člen
Občina Cerknica daje soglasje k ceni pomoči na domu za
neposredno oskrbo, ki znaša 2.540,00 SIT na efektivno uro. Cena
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storitve za neposrednega uporabnika se zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna in za uporabnika znaša 950,00 SIT.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
RS, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2006.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št.
15201-2/2003 z dne 17. 12. 2003.
Št. 15201-1/2005
Cerknica, dne 13. februarja 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

IDRIJA
663.

Odlok o merilih za določitev pogojev za
prodajo blaga zunaj prodajaln na območju
Občine Idrija

Na podlagi 10. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št.
69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 7/06), 40., 44., 45. in 56. člena
Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo
na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih
za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93,
57/93 in 110/02 – ZVPot-A), ter 23. člena Statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04) je Občinski svet Občine
Idrija na 24. redni seji dne 9. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga
zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev za
prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija.
Kot prodaja zunaj prodajaln se šteje prodaja na premičnih
stojnicah, potujoča prodajalna in priložnostna prodaja na prireditvah, shodih, sejmih in podobno (v nadaljnjem besedilu: prodajna
mesta).
2. člen
Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to zaprosi
in si pridobi soglasje občinske uprave Občine Idrija.
Kot trgovec se po tem odloku šteje fizična ali pravna oseba, ki
opravlja trgovsko dejavnost v skladu z Zakonom o trgovini.
II. PRODAJNA MESTA IN OBRATOVALNI ČAS
3. člen
Na območju Občine Idrija se za prodajo na premičnih stojnicah določa naslednja prodajna mesta:
– Mesto Idrija: Mestni trg in Trg Svetega Ahacija,
– Spodnja Idrija: Glavni trg,
– Godovič: pri Mlekarni,
– Črni Vrh: Trg.
Za javno in drugo mesto se ne šteje funkcionalno zemljišče
pred prodajalno trgovca.
4. člen
Prodaja na premičnih stojnicah poteka ob delavnikih od 8. do
16. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure, in sicer:
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– Mesto Idrija: petnajstega, dvajsetega dne v mesecu in ob
sobotah,
– Spodnja Idrija: petnajstega, dvajsetega dne v mesecu in
ob sobotah,
– Godovič: ob sredah in sobotah,
– Črni Vrh: ob petkih in sobotah.
Prodaja kmetijskih pridelkov na premičnih stojnicah poteka
ob delavnikih od 8. do 16. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure, in
sicer:
– Mesto Idrija: na Trgu Svetega Ahacija, razen petnajstega in
dvajsetega dne v mesecu,
– Spodnja Idrija: na Glavnem trgu,
– Godovič: pri Mlekarni,
– Črni Vrh: na Trgu.
5. člen
V času večjih prireditev na območju Občine Idrija se prodajo
zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditev oziroma se prodajo
zunaj prodajaln v času prireditev začasno ustavi.
V času prireditev (sejmi, shodi in podobno) lahko prodaja na
premičnih stojnicah poteka ob delavnikih ter sobotah in nedeljah
od 8. do 20. ure.
6. člen
Trgovec lahko opravlja prodajo iz potujoče prodajalne na
javnih površinah na podlagi odločbe občinske uprave Občine Idrija,
v kateri se določi seznam mest za prodajo blaga in vrsta blaga, ki
se prodaja iz potujoče prodajalne.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
7. člen
Upravljavci prodajnih mest so:
– Mesto Idrija: javno podjetje Komunala d.o.o. Idrija,
– Spodnja Idrija: Krajevna skupnost Spodnja Idrija,
– Godovič: Krajevna skupnost Godovič,
– Črni Vrh: Krajevna skupnost Črni Vrh.
8. člen
Upravljavec ima naslednje pravice in dolžnosti:
– skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest usklajeno
z veljavnimi predpisi,
– organizirano vodi poslovanje prodajnih mest ter razporeja
in oddaja v najem prodajna mesta prodajalcem,
– skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
– določa ceno najema prodajnih mest ter trgovcem zaračuna
in pobira najemnino za najem prodajnih mest, na podlagi predhodno potrjenega cenika s strani Občinskega sveta Občine Idrija za
obdobje enega leta.
IV. PRODAJA BLAGA
9. člen
Na prodajnih mestih se lahko ponuja blago v skladu z 47. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se
nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti
in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln.
Na prodajnih mestih smejo prodajati:
– kmetovalci,
– trgovci,
– drugi posamezniki,
– društva in humanitarne organizacije.
10. člen
Kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni
organ za kmetijstvo in velja eno leto. Na prodajnih mestih lahko
prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali od njih najeti delavci.
Prodajalci morajo biti starejši od 15 let.
Trgovci so pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovinske dejavnosti in izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom. Trgovci lahko prodajajo sami ali pri njih zaposleni delavci.
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V. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
11. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo:
– pristojne inšpekcije v okviru pristojnosti,
– pooblaščeni delavci upravljavca.
12. člen
Pooblaščeni delavci upravljavca so dolžni sodelovati z delavci
pristojnih inšpekcijskih služb ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Za izvajanje tega odloka je zadolžen upravljavec v skladu s
7. členom tega odloka.
Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj prodajaln
po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja
prodajalec, za katerega se opravlja prodaja.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2006
Idrija, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.
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– Umestitev načrtovane ureditve v prostor
– Zasnova projektnih prometnih rešitev, meteorne in sanitarne kanalizacije, vodovoda, plina, telekomunikacijskega in elektro
omrežja in obveznosti priključevanja, ekološki otok za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
– Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave,
varstvo kulturne dediščine
– Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
– Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in
zahteve za izvajanje OLN
B) Kartografski del OLN
– Pregledna situacija v širšem prostoru
M 1: 5000
– Načrt namenske rabe prostora /Izsek iz prostorskih sestavin
plana Občine Idrija/
M 1: 1000
– Načrt ureditvenega območja z načrtom parcel M 1: 1000
– Načrt obstoječega stanja objektov in vodov javne gospodarske infrastrukture
M 1: 1000
– Zasnova projektnih rešitev prometne, komunalne, energetske in druge infrastrukture s prikazom vplivov in povezav s
sosednjimi območji
M 1: 1000
– Shema odmikov pri križanju in vzporednem potekanju komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih vodov
– Načrt parcel z vrisanim posegom
M 1: 1000
C) Obvezne priloge OLN
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev OLN
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov in predpisov upoštevanih pri pripravi OLN
– Ocena stroškov za izvedbo OLN
– Spis postopka priprave in sprejema OLN
II. MEJA IN FUNKCIJA OBMOČJA

664.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
»Infrastruktura – Pustota Sp. Idrija«

Na podlagi 23. člena v povezavi z 72. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. in 23. člena
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04) je
Občinski svet Občine Idrija na 24. redni seji dne 9. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu »Infrastruktura
– Pustota Sp. Idrija«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se, v skladu s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija,
sprejme občinski lokacijski načrt »Infrastruktura – Pustota Sp.
Idrija« (javna gospodarska infrastruktura) v nadaljnjem besedilu:
OLN.
(2) OLN je izdelalo podjetje Linea d.o.o., pod številko naloge
1224/05 – december 2005, na osnovi programa priprave št. PP012005 z dne 11. april 2005 (Uradni list RS, št. 76/05, 107/05).
2. člen
(vsebina OLN)
(1) Sestavni deli OLN so: tekstualni del z smernicami in
mnenja nosilcev urejanja prostora, odlok ter grafični prikazi in
obvezne priloge.
(2) OLN vsebuje:
A) Besedilo OLN
– Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN
– Ureditveno območje OLN

3. člen
(obseg območja)
(1) Območje OLN obsega parcele: 249/1, del 543/1, del
543/2, 299/3, 299/4, del 300, del 301/1, 301/17, 301/23, 301/25,
301/29, 301/30, 301/31, 301/32, 301/33, 301/35, 301/38, 301/39,
301/40, 301/41, 301/42, 301/43 in del 240/2 vse k.o. Sp. Idrija.
(2) Območje OLN z mejo je prikazano v kartografskem delu
OLN.
4. člen
(funkcija območja)
V prostorskih sestavinah Odloka o dolgoročnem družbenem
planu za obdobje 1986–2000 in srednjeročnem družbenem planu
za obdobje 1986-1990 občine Idrija (Uradni list SRS, št. 3/89,
Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99, 35/03)« je območje
predvideno za širitev naselja Sp. Idrija, v urbanistični zasnovi
določena podrobnejša namenska raba pa je enodružinska stanovanjska gradnja.
III. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO, ENERGETSKO IN
TELEKOMUNIKACIJSKO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
(skupne določbe)
(1) Pred izdelavo projektne dokumentacije za posamezne
vode je potrebno evidentirati obstoječo pozidavo in obstoječo infrastrukturo, načrtovanje posameznih vodov mora potekati istočasno
in medsebojno usklajeno z upoštevanjem odmikov pri vzporednem
potekanju in križanju posameznih vodov.
(2) Omrežja se izvedejo podzemno.
(3) Komunalni in energetski vodi in priključki se uredijo v
skladu s pogoji tega OLN.
(4) Odstopanja so dovoljena v primeru ustreznejših tehničnih
rešitev.
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(5) Pred pričetkom del je potrebno obstoječe vode zakoličiti
in jih po potrebi ustrezno zaščititi.
(6) Za izvedbo infrastrukture je potrebno pridobiti soglasja
lastnikov zemljišč in urediti služnostne pogodbe.
6. člen
(prometna ureditev)
(1) Za dostop in dovoz do območja urejanja se uporablja
obstoječa cesta – ulica »Pod brezami«.
(2) Obstoječo dovozno cesto se razširi na širino 4,50 m.
Prometna ureditev omogoča dovoz in obračanje interventnih in
komunalnih vozil.
(3) Širina cestnih odcepov je 3,50 m, priključkov k stanovanjskim objektom 2,50 m.
(4) Pri izdelavi projektne dokumentacije se upošteva minimalno možne vzdolžne sklone načrtovanih cestnih odcepov, ustrezne
vertikalne in horizontalne radije ter ustrezno cestno signalizacijo.
(5) Parkirne površine za stanovalce se urejajo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih objektov.
(6) Vse vozne površine se asfaltirajo in ustrezno odvodnjavajo.
(7) Urejanje peš poti znotraj ureditvenega območja ni predvideno.
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(2) Kabelska kanalizacija (8 x ∅110) poteka od TP Pustota
do južnega roba območja. Trasa poteka v dovozni cesti, vzporedno
z drugimi vodi.
(3) Kabelski jaški 150/150/160 na začetku in koncu trase, na
lomih ter razdalji največ 60 m.
(4) V območju sta predvideni dve razvodni omarici in sicer v
središču odjema novih porabnikov.
(5) Z eventualno odstranitvijo obstoječih NN zračnih linij se
predvidi nadomestno oskrbo prizadetih odjemalcev z vkablitvijo iz
novopredvidenih razdelinih omaric.
11. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Telekomunikacijsko oskrbo obravnavanega območja je
potrebno zaradi popolne zasedenosti obstoječega omrežja v celoti
preurediti z obnovo TK kabelskega omrežja do glavne ceste.
(2) Za ureditev telefonskih kabelskih priključkov znotraj OLN
se zgradi dvocevno kabelsko kanalizacijo ∅110 s pripadajočimi
jaški in odcepi ∅50 do posameznih objektov.
(3) Kabelska kanalizacija s pripadajočimi jaški poteka ob desnem robu oziroma levem robu ceste, vzporedno z drugimi vodi.
12. člen

7. člen

(javna razsvetljava)

(sanitarna in meteorna kanalizacija)

Predvidena je enostranska javna razsvetljava s svetili na razdalji ca. 45 m. Napajanje iz prižigališča preko zemeljskega kabla,
ali kanalizacije v sklopu električne kabelske kanalizacije.

(1) Za potrebe ureditvenega območja se zgradi ločeni javni
kanalizacijski sistem za sanitarne in meteorne odpadne vode z
obveznimi priključitvami vseh obstoječih in bodočih objektov.
(2) Sanitarna kanalizacija znotraj območja (zbirni kanal s
štirimi odcepi) poteka v glavnem v cestnem telesu, deloma v drugih
– zelenih površinah (2 kraka).
(3) Sanitarne vode iz obravnavanega območja se speljejo do
depresije zunaj roba območja, kjer se priključijo na še ne zgrajeni
kanal »B« ki bo odvajal sanitarne odplake širšega območja Pustote
bodisi s prečrpavanjem ali gravitacijsko v glavni zbirni kanal »S« v
novozgrajeno ČN Sp. Idrija.
(4) Uporabljeni morajo biti ustrezno dimenzionirani profili,
materiali pa zagotavljati ustrezno tesnenje in vodotesnost kanalizacijskega omrežja.
(5) Meteorne vode z utrjenih površin, cest in streh objektov
so speljane preko vtočnih jaškov v meteorno kanalizacijo z odtokom v obstoječ odvodnik. Trasa meteorne kanalizacije poteka v
glavnem vzporedno s sanitarnim kanalom.
8. člen

13. člen
(pogoji za urejanje)
(1) Na vseh odsekih gradnje se mora pred izvajanjem del
označiti vse obstoječe vode.
(2) Prestavitve obstoječih infrastrukturnih vodov se izvede
v skladu s predhodnimi zahtevami upravljalca, ki je med gradnjo
prisoten in nadzira izvedbo del.
(3) Odmiki pri križanju in približevanju posameznih vodov
morajo upoštevati minimalne tehnične pogoje za medsebojne vertikalne in horizontalne razdalje.
(4) Prečkanje infrastrukturnih vodov z vodotokom, pravokotno
na strugo v zaščitni cevi in 1 m pod niveleto struge za kamnitim
pragom in ustrezno zaščito pred erozijo.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
14. člen

(vodovod)

(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)

(1) Obravnavano območje je oskrbovano iz javnega vodovodnega omrežja (DN 150), napajano iz rezervoarja Črni log.
Cevovod znotraj ureditvenega območja je predviden za prestavitev.
Obstoječi vodovod zagotavlja protipožarno in sanitarno vodo do
340 m nadmorske višine.
(2) Prestavitev primarnega vodovoda je predvidena znotraj
območja v dovozno cesto. Primarni prestavljeni cevovod in sekundarno omrežje načeloma poteka vzporedno z drugimi komunalnimi
vodi.
(3) Ob trasi prestavljenega vodovoda so na razdalji ca. 100 m
predvideni nadzemni hidranti.

(1) Pred izdelavo projektne dokumentacije se izdela strokovne podlage, in sicer:
– Idejni projekt ureditve hudournikov, zalednih in padavinskih
vod,
– Idejni projekt ostale infrastrukture.
(2) Ureditev hudournikov in odvod zalednih in notranjih padavinskih voda
– Hudourniške grape naj ostanejo v čim večji meri nespremenjene – neregulirane.
– Prepoveduje se kanaliziranje – zacevljanje hudourniških
strug.
– Pri sedanjih oziroma bodočih hudourniških strugah je potrebno določiti in vrisati vodno in priobalno zemljišče.
– Na pobočju nad zazidavo se zaledne vode kontrolirano
odvedejo v naravne odtoke.
– Notranje padavinske vode se ločeno odvedejo v hudourniške struge. Odvodniki naj bodo v čim večji meri odprti in zaščiteni
pred erozijo ter z urejenimi vtoki in iztoki.
– Pred načrtovanjem se izdela hidrološko analizo z upoštevanjem Hidrološke študije – novelacija povodja Idrijce (VGI Ljubljana
št. C – 1084 januar 2003).
– Prepoveduje se nasipavanje terena ob vodotokih, še zlasti
na pobočje nad reko Idrijco in krčenje obstoječih gozdnih površin.
(3) Infrastruktura
– Vsi objekti s pripadajočo interno infrastrukturo in zunanjo
ureditvijo vključno z ograjami morajo biti odmaknjeni od vodnega

9. člen
(plin)
Za oskrbo s plinom je predvidena izgradnja plinskega omrežja za tlak 1 bar. Znotraj obravnavanega območja je načrtovan
plinski cevovod, ki poteka vzporedno z drugimi komunalnimi in
energetskimi vodi.
10. člen
(elektrika)
(1) Napajanje ožjega in širšega območja z električno energijo
je iz obstoječe TP Pustota. Za potrebe oskrbe odjemalcev z elektriko nizke napetosti in obenem za zaščito 20 kV kablovoda, ki napaja
TP je predvidena kabelska kanalizacija, ki bo omogočila prestavitev
VN kablovoda in oskrbo z novimi NN priključki.
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zemljišča pri vodotokih 2. reda 5 m. V projektni dokumentaciji se
mora kotirati pas priobalnega zemljišča.
– Vse odpadne vode morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem.
– Kanalizacija mora biti projektirana v ločenem sistemu.
– Odvodnjavanje in čiščenje padavinskih in komunalnih voda
mora biti usklajen s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02), Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih ČN (Uradni list RS,
št. 103/02).
– Pri odvajanju padavinskih voda je predvideti zadrževanje
padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike in sicer z
zatravitvami in zasaditvami.
– Padavinske vode se priključi na javno kanalizacijo in spelje
v hudournik. Iztočni objekt (izpust meteorne kanalizacije v vodotok) mora biti detajlno obdelan. Struga mora biti proti erozijsko
zaščitena.
– Padavinske vode iz streh in utrjenih površin se priključijo
na javno kanalizacijo.
– Prečkanje vodovodnega sistema in ostale infrastrukture
mora biti projektirano in izvedeno po Pravilniku za projektiranje,
tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Uradni list RS, št. 52/99), pravokotno na strugo v zaščitni cevi in 1 m
pod niveleto struge za kamnitim pragom in ustrezno zaščito pred
erozijo.
– Na odsekih, kjer se trasa komunalnih vodov približuje vodotoku ali le tega prečka, se upošteva obremenitev vodov s strojno
mehanizacijo in nemotene dostope z mehanizacijo pooblaščenemu
izvajalcu gospodarske javne službe.
– Za naselje Sp. Idrija je zgrajena ČN, v izgradnji rekonstrukcija in dograditev kanalizacijskega omrežja. Vsi sedanji in predvideni
objekti se obvezno priključijo na kanalizacijsko omrežje pod pogoji
upravljalca kanalizacijskega omrežja. Do priključitve območja na kanalizacijski sistem se odpadne vode očisti na lokalni čistilni napravi.
15. člen
(tla)
Gradbišče naj bo omejeno na območje OLN, tudi pri ureditvi
in postavitvi začasnih objektov naj se upoštevajo določbe o omejitvah posegov v prostor. Zagotovijo naj se vsi potrebni varnostni
ukrepi in taka organizacija na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal in vode oziroma se zagotovi takojšnje ukrepanje v
primeru nesreče.
16. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju je treba je upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
predpisi in drugi pravni akti s področja varstva narave.
17. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju ni evidentiranih enot kulturne dediščine.
18. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav
morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o
maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za III. območje varovanja
pred hrupom.
(2) V območju OLN je potrebno upoštevati določila:
– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)
– Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni
list RS, št. 105/05).
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– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča:
vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje
raznosa materiala z gradbišča.
20. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri načrtovanju se upošteva prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi se zagotovi:
– Pogoje za varen umik ljudi in premoženja
– Potrebne odmike med objekti, ustrezno požarno ločitev
objektov
– Prometne in delovne površine za intervencijska vozila
– Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) V območju OLN je z vodovodnim omrežjem načrtovano
tudi hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti, ki zagotavlja protipožarno zaščito do kote 340 m. Nad to koto je možna oskrba s
povišanjem tlaka v cevovodu, prečrpavanjem vode v višje ležečo
akumulacijo.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
21. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na
tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo
izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih
tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje
in po izgradnji tudi:
– Izdelati načrt ureditve gradbišča.
– Promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo
do prevelikih zastojev oziroma predolgih zapor.
– Zagotoviti ukrepe na obstoječi cesti v takšnem obsegu, da
se prometna varnost zaradi predvidenih posegov ne bo poslabšala.
– Obnoviti dostope in dovoze, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni.
– Zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč.
– Zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo za
časa gradnje.
– V času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in
organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja
tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih
snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
– Za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih dovolijo
imisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekoračene mejne
ravni hrupa predpisane za posamezna območja varovanja pred
hrupom.
– Zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov,
naprav in območij ter okolico objektov.
(3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih
nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega prostorskega
akta.
(4) Investitor mora pred gradbenim posegom pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo objektov in naprav na podlagi tega
lokacijskega načrta in projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.
VIII. TOLERANCE

19. člen

22. člen

(varstvo zraka)

(dovoljena odstopanja)

Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe
za varstvo zraka:

(1) Pri realizaciji OLN so dopustni premiki tras komunalnih
naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za prila-
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gajanje stanju na terenu ali rešitve, ki so primernejše s tehničnega,
finančnega, okoljevarstvenega vidika.
(2) Dopustne so manjše spremembe cestnih odcepov in priključkov.

3. člen
Grafični prikaz novih območij naselij Srednja Kanomlja, Spodnja Kanomlja in Razpotje je razviden v operatu registra območij
teritorialnih enot (ROTE) na Geodetski upravi Republike Slovenije,
Območni Geodetski upravi Nova Gorica, Izpostavi Idrija.

IX. KONČNE DOLOČBE

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

23. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

Št. 031-1/2006
Idrija, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

24. člen
OLN je stalno na vpogled na Občini Idrija v Službi za urejanje
prostora in varstvo okolja.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35003-0001/2005
Idrija, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

665.

Odlok o spremembi območja naselij Srednja
Kanomlja in Spodnja Kanomlja in ustanovitvi
naselja Razpotje

Občinski svet Občine Idrija je na podlagi 8. člena Zakona
o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list
SRS, št. 5/80 in 42/86) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04) na 24. redni seji dne 9. 2. 2006
sprejel

ODLOK
o spremembi območja naselij Srednja Kanomlja
in Spodnja Kanomlja in ustanovitvi naselja
Razpotje
1. člen
Območje naselja Srednja Kanomlja in območje naselja Spodnja Kanomlja se spremeni tako:
– da se iz naselja Srednja Kanomlja izločijo hišne številke
42, 47, 47b, 48, 49, 49a, 49b, 49c, 50, 52, 57, 57a, 57b, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64,
– da se iz naselja Spodnja Kanomlja izločijo hišne številke
54, 55, 56.
V naselju Srednja Kanomlja se v okviru obstoječega sistema
oštevilčenja stavb odpravi hišne številke 42, 47, 47b, 48, 49, 49a,
49b, 49c, 50, 52, 57, 57a, 57b, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.
V naselju Spodnja Kanomlja se v okviru obstoječega sistema
oštevilčenja stavb odpravi hišne številke 54, 55, 56.
2. člen
Ustanovi se novo naselje Razpotje.
Hišne številke 42, 47, 47b, 48, 49, 49a, 49b, 49c, 50, 52,
57, 57a, 57b, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 naselja Srednja Kanomlja
in hišne številke 54, 55, 56 naselja Spodnja Kanomlja se priključi
naselju Razpotje.
Hišne številke 42, 47, 47b, 48, 49, 49a, 49b, 49c, 50, 52, 57,
57a, 57b, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 naselja Srednja Kanomlja in
hišne številke 54, 55, 56 naselja Spodnja Kanomlja dobijo novo
oštevilčbo v sistemu oštevilčenja stavb naselja Razpotje.

666.

Odlok o spremembi območja naselja Čekovnik
in ustanovitvi naselja Rejcov grič

Občinski svet Občine Idrija je na podlagi 8. člena Zakona o
imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS,
št. 5/80 in 42/86) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 1/01, 33/01, 135/04) na 24. redni seji dne 9. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi območja naselja Čekovnik in
ustanovitvi naselja Rejcov grič
1. člen
Območje naselja Čekovnik se spremeni tako, da se iz njegovega območja izločijo hišne številke 5, 6, 6a, 6b, 6c.
V naselju Čekovnik se v okviru obstoječega sistema oštevilčenja stavb odpravi hišne številke 5, 6, 6a, 6b, 6c.
2. člen
Ustanovi se novo naselje Rejcov grič.
Hišne številke 5, 6, 6a, 6b, 6c naselja Čekovnik se priključijo
naselju Rejcov grič.
Hišne številke 5, 6, 6a, 6b, in 6c naselja Čekovnik dobijo novo
oštevilčbo v sistemu oštevilčenja stavb naselja Rejcov grič.
3. člen
Grafični prikaz novih območij naselij Čekovnik in Rejcov grič
je razviden v operatu registra območij teritorialnih enot (ROTE) na
Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni Geodetski upravi
Nova Gorica, Izpostavi Idrija.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-2/2006
Idrija, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

667.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ukinitvi Lokalne turistične organizacije LTO
Idrija – zavoda za pospeševanje turizma

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št.
1/01, 33/01, 135/04) je Občinski svet Občine Idrija na 24. redni seji
dne 9. 2. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ukinitvi
Lokalne turistične organizacije LTO Idrija
– zavoda za pospeševanje turizma
1. člen
V Odloku o ukinitvi Lokalne turistične organizacije LTO Idrija
– zavoda za pospeševanje turizma (Uradni list RS, št. 118/05) se
spremeni četrti člen tako, da se glasi:
»Sredstva in obveznosti do virov sredstev po Bilanci stanja
na dan prenehanja delovanja Lokalne turistična organizacija LTO
Idrija – zavoda za pospeševanje turizma se v celoti prenese na
ICRA d.o.o. Idrija.«
2. člen
Peti člen se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalna turistična organizacija LTO Idrija – zavod za pospeševanje turizma se izbriše iz sodnega registra in preneha z
delovanjem z 28. 2. 2006.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 33300-1/99
Idrija, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

668.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
Festivalu idrijske čipke

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 1/01 in 33/01, 135/04) je Občinski svet Občine Idrija na 24. redni
seji dne 9. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o Festivalu
idrijske čipke
1. člen
Prvi odstavek 11. člena Odloka o Festivalu idrijske čipke
(Uradni list RS, št. 118/05) se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni odbor sestavlja naslednjih 7 članov:
– predstavnik Društva klekljaric,
– predstavnik Čipkarske šole,
– predstavnik Mestnega muzeja Idrija,
– predstavnik izvajalca,
– predstavnik trgovcev s čipkami,
– predstavnik Odbora za označbo porekla blaga idrijska čipka,
– predstavnik Naravoslovno-tehniške fakultete.«
2. člen
26. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Čipkarskem festivalu v Idriji (Uradni list RS, št. 65/02, 21/03, 89/04).«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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IVANČNA GORICA
669.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju spremembe zazidalnega načrta
Grintavec G-1 v Višnji Gori

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine
Ivančna Gorica na 25. seji dne 9. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju
spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1
v Višnji Gori
1. člen
V 6. členu veljavnega Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori (Uradni list SRS, št. 9/88,
39/05 – popravek) se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Elementi oblikovanja objektov: (stanovanjski objekti, delavnice, garaže, vrtne lope)
Naklon streh: 30 stopinj.
Kritina: težka, temno rjave ali temno sive barve, lahko tudi
eternit.
Fasade: ometane v zaglajenem ometu v svetlo sivih, peščenih in oker barvah.
Objekt tipa A: vzhodno pobočje, gabarit max. K+P+1, dim.
9x18 (max. 9x24 – po predloženem idejnem projektu).
Objekt tipa B: gabarit max. K+P+1, dim. 9x12 (max. gabarit v
razmerju 3:4 – 12x16 m) v objektu je predvidena garaža.
Objekt tipa B1: ista določila kot za objekt tipa B, s tem da je
v sklopu stavbe predvidena še dodatna zunanja garaža dim. 3x5
(lahko ima funkcijo pomožnega objekta).
Objekt tipa C: ista določila kot za objekt tipa B, s tem, da je na
parceli predviden pomožni objekt, lahko dodatna garaža, dim. 3x5
m, simetrična dvokapnica, stavbno pohištvo leseno, okna in vrata
pokončna, na fasadi ni dovoljeno uporabljati steklakov. Fasadni
elementi kot so oboki, zunanje stopnice in nadstreški morajo biti
enotno oblikovani kot stavba. Opaži in ograje balkonov in zunanjih
stopnišč marajo biti barvno usklajeni z ometom. Nepozidane površine so lahko tlakovane – kamen ali opečni tlakovec, zelenice
z grmovnicami ali s sadnim drevjem. Ograje so lesene, višine do
1,0 m ali živice.
Objekt tipa D: delavnica, gabarit pritličen, dim. 9x12 (max.
9x24), izvede se lahko v klasični ali montažni konstrukciji.
Pri vseh navedenih objektih je smer slemena paralelna z
daljšo stranico stavbe.
Elementi oblikovanja za zunanjo ureditev:
– vozišča: asfalt, 1. faza v makedamski izvedbi
– pešpoti in pločniki: asfalt, 1. faza v makedamski izvedbi
– hortikulturna ureditev: linearno zelenje ob cesti Višnja GoraGrosuplje z varovalnim vedutnim območjem zgradbe vzgajališča
– parkovna ureditev: pred obratom Iskre
– hišni vrtovi: dvorišča so urejena po željah uporabnikov
– ograje: lesene, višine 1 m ali živica.
Gabariti, kote PT in drugi elementi zakoličbe so podani v
tekstualnem delu zazidalnega načrta.«
2. člen
7. člen se v celoti črta. Ostali členi se preštevilčijo.

Št. 33300-4/2005
Idrija, dne 9. februarja 2006

3. člen
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

V 12. členu oziroma v 11. členu se na koncu prvega stavka
doda besedilo: »ali pa so (fekalne odplake) speljane v malo čistilno
napravo«.

Stran

1584 /

Št.

17 / 17. 2. 2006

4. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 35003-0064/2003
Ivančna Gorica, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

670.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje kulturnih programov/projektov,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Ivančna Gorica

Na podlagi 2., 4., 8., 9., 57., 58., 66. in 114. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 7/99), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 7. ter 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. seji dne 9. 2. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
kulturnih programov/projektov,
ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 141/04) (dalje: pravilnik), se
v četrti vrstici 1. točke 4. člena za besedo »kulture;« črta besedilo
»Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ivančna Gorica«, ter se ga nadomesti s besedno
zvezo »javni skladi«, v prvi vrstici 6. točke 4. člena se za besedo
»lastniki« črta besedna zveza »premične ali«, ter se v tretji vrstici
6. točke 4. člena beseda »spomenika« nadomesti z besedno zvezo
»kulturne dediščine«.
2. člen
V drugi vrstici 6. člena se za besedo »programov« doda
beseda »/projektov«, v celoti pa se črtata tretji stavek prvega
odstavka 6. člena ter drugi odstavek 6. člena in se ju nadomesti
z besedilom »Pristojen organ občinske uprave pripravi in izvede
postopek javnega razpisa, vrednotenje kulturnih programov/projektov pa v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan s sklepom. V strokovni komisiji so poleg strokovnih
delavcev občinske uprave obvezno zastopani tudi predstavniki
ZKD Ivančna Gorica.«
3. člen
V drugi vrstici 8. člena se za besedo »programih« doda beseda »/projektih«, ter se v četrti vrstici za besedo »programov« doda
beseda »/projektov«.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
V drugem odstavku 16. člena se črtata šesta in deveta alineja, v celoti se črta tudi tretji odstavek istega člena.
7. člen
V prvi vrstici prvega odstavka 20. člena se črta besedilo »Obseg financiranja programov in«, ter se za besedo »sofinanciranja«
doda beseda »programov/«.
8. člen
V celoti se črta besedilo 22. člena pravilnika in se ga nadomesti z besedilom »Kulturni programi/projekti se ocenijo v skladu z
merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov/projektov. Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se
določi v skladu s proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina
sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od
skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.«
9. člen
V celoti se črta besedilo 23. člena in se ga nadomesti z
besedilom: »Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin se
sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo
publiki vsaj enkrat letno. Vrednotenje se opravi tako, da se točkuje
naslednje elemente:
1. Program
a. Študij oziroma priprava programa;
b. Izvedba programa;
c. Stroški prostora za študij in izvedbo programa.
2. Projekti
a. Organizacija kulturnih prireditev;
b. Obnova kulturnih spomenikov in ostale kulturne dediščine;
c. Investicijsko vzdrževanje objektov, ki služijo izvajanju
kulturnih programov/projektov;
d. Izdaja tiskanih gradiv (lahko zapisani tudi na CD) na
področju kulture.
3. Nakup in vzdrževanje opreme.
4. Kakovost in visoka obletnica delovanja.
Ad 1. a. Študij oziroma priprava programa
Pri študiju programa se glede na zahtevnost programa prizna
različno število vaj oziroma delovnih srečanj, ki ob enem pomeni
tudi število priznanih točk. Točkuje se le priprava na enega izmed
treh oziroma štirih možnih programov (navedeni po alinejah). Za
samostojni premierni koncert oziroma predstavo se šteje samo
izvedba novih del, ki jih izvajalec še ni izvajal; za samostojni celovečerni koncert oziroma prireditev je treba izvesti vsaj eno tretjino
novih del in dve tretjini starih del iz minulih let; za polovičen letni
koncert oziroma prireditev mora izvajalec izvesti 15- do 20‑minutni
nov program in nekaj del iz minulih let (sem ne sodi sodelovanje
na revijah in tekmovanjih na občinski, območni, regijski in državni
ravni).

stov:

Število priznanih vaj je naslednje:
a) pihalni in simfonični orkestri – 30 ali več instrumentali(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi

100 vaj
90 vaj
60 vaj
30 vaj

4. člen
V celoti se črta besedilo 9. člena pravilnika, tako da besedilo
sedaj veljavnega 10. člena postane besedilo 9. člena, besedilo
11. člena postane besedilo 10. člena itd.

b) inštrumentalne skupine pod 30 instrumentalistov:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi

80 vaj
60 vaj
30 vaj
15 vaj

5. člen
Med četrto in peto alinejo 10. člena pravilnika se doda nova
alineja, ki se glasi »kriterije in merila za vrednotenje kulturnih programov/projektov;«.

c) pevski zbori od 16 ali več pevcev:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert

90 vaj
60 vaj
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– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi
d) pevski sestavi do 16 pevcev:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi

30 vaj
15 vaj

90 vaj
60 vaj
30 vaj
15 vaj

e) otroški in mladinski zbori:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni nastop
– samostojni celovečerni letni nastop
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi

50 vaj
30 vaj
20 vaj
10 vaj

f) folklorne skupine:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni nastop
– samostojni celovečerni letni nastop
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi

90 vaj
70 vaj
30 vaj
15 vaj

g) plesne skupine:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni nastop
– samostojni celovečerni letni nastop
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi

70 vaj
50 vaj
30 vaj
15 vaj

h) gledališke in lutkovne skupine:
(1 vaja = 3 šolske ure)
– za predstavo v letnem gledališču
– za predstavo nad 2 h
– za predstavo od 1–2 h
– za predstavo do 1 h

100 vaj
70 vaj
50 vaj
30 vaj

i) literarna in novinarska dejavnost:
(delovno srečanje = 2 šolski uri)

50 delovnih srečanj

j) likovne in fotografske skupine:
(delovno srečanje = 3 šolske ure)
– organizacija ex tempora ali kolonije
– priprava skupinske razstave,
redno delovanje

50 delovnih srečanj
40 delovnih srečanj

k) video in filmska dejavnost:
(delovno srečanje = 3 šolske ure)
– priprava lastne celovečerne video
oziroma filmske produkcije
100 delovnih srečanj
– priprava dokumentarne kratkometražne
video produkcije (do 20 min)
40 delovnih srečanj
– organizacija video in filmskih
delavnic
30 delovnih srečanj.
Ad 1. b. Izvedba programa
Občini Ivančna Gorica je treba poslati ustrezna dokazila o
izvedenem programu. Pri posameznem izvajalcu se točkuje le eden
izmed dveh, treh oziroma štirih možnih projektov.
stov:

a) pihalni in simfonični orkestri – 30 ali več instrumentali– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi

300 točk
100 točk
50 točk
10 točk

b) inštrumentalne skupine pod 30 instrumentalistov:
– samostojni premierni letni koncert
180 točk
– samostojni celovečerni letni koncert
60 točk
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– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi

30 točk
10 točk

c) pevski zbori 16 ali več pevcev:
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi

300 točk
100 točk
50 točk
10 točk

d) pevski sestavi do 16 pevcev:
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi

180 točk
60 točk
30 točk
10 točk

e) otroški in mladinski zbori:
– samostojni premierni letni nastop
– samostojni celovečerni letni nastop
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi

90 točk
30 točk
15 točk
5 točk

f) folklorne skupine:
– samostojni premierni letni nastop
– samostojni celovečerni letni nastop
– polovični letni nastop
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi

300 točk
100 točk
50 točk
10 točk

g) plesne skupine:
– samostojni premierni letni nastop
– samostojni celovečerni letni nastop
– polovični letni nastop
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi

300 točk
100 točk
50 točk
10 točk

h) gledališke in lutkovne skupine:
– za premiero v letnem gledališču
– za premiero nad 2 h
– za premiero od 1–2 h
– za premiero do 1h

500 točk
300 točk
150 točk
50 točk

i) literarna in novinarska dejavnost:
– celovečerna prireditev
– organizacija delavnic

150 točk
150 točk

j) likovne in fotografske skupine:
– organizacija ex tempore, kolonije, natečaji
– priprava skupinske razstave z lastnimi
novimi deli
– organizacija likovnih oziroma fotografskih
delavnic

300 točk
300 točk
150 točk

k) video in filmska dejavnost – projekti posameznih ali več
avtorjev:
– lastna celovečerna video oziroma
filmska produkcija
300 točk
– dokumentarna kratkometražna
video produkcija (do 20 min)
150 točk
– organizacija video in filmskih delavnic
50 točk.
Ad 1. c. Stroški prostora za študij in izvedbo programa
Za ta sredstva lahko kandidirajo izvajalci kulturne dejavnosti,
če dokažejo, da imajo s prostorom, kjer se odvija njihova redna
dejavnost, stroške v zvezi z ogrevanjem ter električno energijo.
Izbor društev in višino sredstev sofinanciranja za stroške prostora
z upoštevanjem števila vadbenih ur ter kvadrature vadbenega
prostora, na podlagi prioritet, ocene ter mnenja komisije iz 6. člena
tega pravilnika, v okviru razpoložljivih sredstev zagotovljenih v
proračunu tekočega leta, določi župan.
Ad 2. a. Organizacija kulturnih prireditev
Komisija bo izbrala in točkovala kulturne prireditve v širšem
javnem interesu, ki se bodo sofinancirale na podlagi naslednjih
kriterijev oziroma meril:
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Dejavnik ocenjevanja
nivo prireditve
(odvisno od števila krajev, občin, držav, ki
pristopijo k organizaciji)

Max št. točk

število nastopajočih izvajalcev

do 40 točk

čas – trajanje izvedbe prireditve

do 60 točk

delež lastnih sredstev in drugih neproračunskih virov za izvedbo prireditve

do 40 točk

tradicionalnost prireditve

do 30 točk

kadrovsko in organizacijsko tehnična
struktura izvajalca pri izvedbi prireditve

do 50 točk

do 120 točk

Merilo
20t – društveni, krajevni, občinski;
80t – območni, regijski, državni;
120t – meddržavni.
2t – na vsakega izvajalca/skupino oziroma
4t – na vsakega izvajalca/skupino iz tujine
10t – do vključno 1,5 h;
30t – do vključno 2,5;
60t – nad 2,5 h.
10t – za 20 – 40% lastnih sredstev;
20t – za 40 – 60% lastnih sredstev;
40t – za nad 60% lastnih sredstev.
2t – na vsako leto izvedene v preteklosti
10t – za vsak posamezni organizacijsko-tehnični sklop
z ustrezno kadrovsko zasedbo, pomemben za izvedbo
(redarska služba, notranje ozvočenje, zunanje ozvočenje,
čiščenje, prevoz,…)

Do sredstev je upravičen organizator prireditve v občini.
Do konca februarja je potrebno predložiti poročilo ter potrebne
priloge o prireditvah v preteklem letu, ki so bile sofinancirane
iz občinskega proračuna.
Ad 2. b. Obnova kulturnih spomenikov in ostale kulturne dediščine

Za sredstva iz tega naslova lahko kandidirajo vse fizične in
pravne osebe, ki so lastniki ali upravljavci objekta lociranega na območju Občine Ivančna Gorica, razglašenega za kulturni spomenik
lokalnega pomena oziroma v postopku razglasitve ali vpisanega
v zbirni register kulturne dediščine. Lastniki ali upravljavci morajo
imeti zagotovljena denarna sredstva v višini najmanj 70% upravičenih stroškov, ter druge materialne, kadrovske in organizacijske
možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov obnove. Predlagatelj
mora pridobiti tudi mnenje odgovornega konservatorja, ter prijavi
priložiti fotografije obstoječega stanja.
Prednost pri financiranju bodo imeli projekti:
– glede na stopnjo zaščitenosti,
– glede na pomen spomenika v Občini Ivančna Gorica,
– glede na stopnjo ogroženosti spomenika,
– ki jih financira Ministrstvo za kulturo RS.
Merila in kriteriji za sofinanciranje:
– stopnja zaščitenosti spomenika

– pomen spomenika za občino
– stopnja poškodovanosti objekta
– projekt sofinancira Ministrstvo
za kulturo
– višina sredstev iz drugih virov
– pomen za krajevno zgodovino
in domoznanstvo

– do 50t
(50t – prvi varstveni
režim, 30t – drugi,
10t – tretji),
– do 30t,
– do 20t,
– 20t,
– do 20t,
– do 20 t.

Ad 2. c. Investicijsko vzdrževanje objektov, ki služijo
izvajanju kulturnih programov/projektov
Za sredstva sofinanciranja investicijskega vzdrževanja objektov, ki služijo izvajanju kulturnih programov/projektov in so bili s
Sklepom o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno
infrastrukturo na področju kulture (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/96 in 9/96) določeni za javno infrastrukturo na
področju kulture, lahko kandidirajo lastniki in upravljavci objektov.
Predlagatelji morajo imeti zagotovljena denarna sredstva za izvedbo projekta investicijskega vzdrževanja objekta v višini najmanj
60% upravičenih stroškov. Izbor predlagateljev in višino sredstev
sofinanciranja na podlagi prioritet, ocene nujnosti obnove, realnih
možnosti izpeljave in mnenja komisije iz 6. člena tega pravilnika,
določi župan.

Kontrola
iz vabila
iz vabila
poročilo

poročilo
poročilo
poročilo in kopije računov

Ad 2. d. Izdaja tiskanih gradiv (lahko zapisanih tudi na
CD) na področju kulture
Do sredstev so upravičena kulturna društva in posamezniki,
ki bodo izdajatelji tiskanih gradiv (lahko zapisana tudi na CD) na
področju kulture in bodo izšla v letu sofinanciranja. Prednost pri
sofinanciranju bodo imela kulturna društva in posamezniki za izdaje
tiskanih gradiv, ki so povezana z zgodovinsko in kulturno dediščino
društva oziroma kraja, namenjena čim večjemu številu uporabnikov in tista, ki bodo s predvideno finančno konstrukcijo opravičila
namembnost sofinanciranja.
Predlagatelj mora imeti zagotovljena denarna sredstva v višini najmanj 70% upravičenih stroškov. Izbor predlagateljev in višina
sredstev sofinanciranja na podlagi prioritet, ocene pomembnosti za
kraj ali občino, realne možnosti in mnenja komisije iz 6. člena tega
pravilnika, določi župan.
Ad 3. Nakup in vzdrževanje opreme
Do sredstev za sofinanciranje so upravičena kulturna društva,
če dokažejo, da je nakup in vzdrževanje opreme nepogrešljivo za
izvajanje njihove redne dejavnosti, ter imajo za nakup in vzdrževanje opreme zagotovljenih vsaj 60% lastnih sredstev. Prednost
pri sofinanciranju bodo imela društva, ki že daljše obdobje (več
let) niso koristila sredstev iz tega naslova. Oprema, ki je bila
sofinancirana s strani Občine Ivančna Gorica, mora ostati v lasti
kulturnega društva.
Ad 4. Kakovost in visoka obletnica delovanja
1. Za kakovostni nivo, ki ga doseže izvajalec, mu pripada
dodatno število točk, in sicer: izvajalcu, ki uspešno nastopa na
mednarodnih tekmovanjih 50%, izvajalcu, ki je v najvišjem državnem rangu 30%, in izvajalcu, ki doseže najvišjo uvrstitev na
regionalnem nivoju, 20% vseh točk, ki jih zbere v preteklem letu
za izvedbo programa.
2. V letu, ko praznuje izvajalec visoko obletnico delovanja,
mu pripada dodatno število točk, in sicer: za 10. obletnico 20%,
za 25. obletnico 40% in za 50. obletnico 70% vseh točk, ki jih je
v preteklem letu zbral za vaje in izvedbo programa, vendar pod
pogojem, da za to priložnost pripravi in izvede zahtevnejši jubilejni
program.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41404-27/2004-2
Ivančna Gorica, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.
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Sklep o višini cen programov v Javnem
vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna
Gorica

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni
vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 89/04) je na predlog Javnega
vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica, Občinski svet
Občine na 25. seji, dne 9. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o višini cen programov v Javnem
vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
1. člen
Cene programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec
Ivančna Gorica znašajo od 1. 2. 2006 dalje mesečno:
Dnevni program

Cena
SIT/otroka

I. Starostno obdobje

98.930,00

II. Starostno obdobje

74.650,00

Otroci s posebnimi potrebami

205.600,00

2. člen
Pri obračunavanju stroškov za prehrano v času otrokove
odsotnosti iz vrtca, se staršem odšteje sorazmerni delež za neporabljena živila v višini plačila za posamezen program vrtca.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS,
uporablja pa se od 1. 2. 2006 dalje.
Št. 602-0013/2006
Ivančna Gorica, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Odlok o spremembah Odloka o komunalnih
taksah v Občini Kamnik

Na podlagi 53. člena Zakona o igrah na srečo (ZIS-UPB1,
Uradni list RS, št. 134/03), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1UPB2, Uradni list RS, št. 55/05) in 16. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine
Kamnik na 29. seji dne 1. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o komunalnih taksah v
Občini Kamnik
1. člen
Prva alineja 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 58/00, 77/00 in 65/05) se spremeni
tako, da se glasi:
»za igralna sredstva v javnih lokalih, ki niso predmet zakona
o igrah na srečo (biljard, pikado in podobno),«.
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik ali
odgovorna oseba, če:
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– v določenem roku ne prijavi nastanka taksne obveznosti
po tem odloku;
– v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki
vplivajo na odmero taksne obveznosti;
– ne prijavi spremembe, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse;
– ne plača takse v skladu z odmerno odločbo.
Z globo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki stori katerega izmed prekrškov iz prejšnjega odstavka tega člena.«
3. člen
Tarifna številka 1 se spremeni tako, da se glasi:
»Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna
taksa:
a) za avtomatsko kegljišče od steze
1500 točk
b) za biljard
3000 točk
d) za druga igralna sredstva
1500 točk
razen, če ni z zakonom drugače določeno.
Opombe:
1. Taksni zavezanci po tej tarifi so lastniki oziroma najemniki
javnega lokala, čeprav niso lastniki taksnega predmeta.
2. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski
igralni avtomati in video igre, ki niso predmet zakona o igrah na
srečo.
3. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni nogomet, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona
in način plačevanja uporabe sredstev.
4. Taksa za uporabo igralnih sredstev v prostorih društev
se ne plača, razen v prostorih, ki društvu služijo za opravljanje
pridobitne dejavnosti.
5. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, bari in podobno) kot tudi k tem prostorom
pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo
gostje. Za javni lokal se štejejo tudi cirkusi, luna parki in druga
potujoča zabavišča.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 42304-1/00
Kamnik, dne 2. februarja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

KAMNIK
672.
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Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Kamnik

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno
prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05),
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) ter
16. in 87. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99,
40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 29. seji dne
1. februarja 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 38/97, 44/02, 61/02 in 60/04) se v prvem odstavku 38. člena besedilo “Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev“
nadomesti z besedilom “Z globo 350.000 tolarjev“.
V drugem odstavku 38. člena se besedilo “Z denarno kaznijo
najmanj 30.000 tolarjev“ nadomesti z besedilom “Z globo 100.000
tolarjev“.
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2. člen
V prvem odstavku 39. člena se besedilo “Z denarno kaznijo
najmanj 30.000 tolarjev“ nadomesti z besedilom “Z globo 50.000
tolarjev“.
V drugem odstavku 39. člena se besedilo “Z denarno kaznijo
najmanj 150.000 tolarjev“ nadomesti z besedilom “Z globo 350.000
tolarjev“.
V tretjem odstavku 39. člena se besedilo “Z denarno kaznijo
najmanj 30.000 tolarjev“ nadomesti z besedilom “Z globo 100.000
tolarjev“.
3. člen
V prvem odstavku 40. člena se besedilo “Z denarno kaznijo
najmanj 50.000 tolarjev“ nadomesti z besedilom “Z globo 350.000
tolarjev“.
V drugem odstavku 40. člena se besedilo “Z denarno kaznijo
najmanj 20.000 tolarjev“ nadomesti z besedilom “Z globo 100.000
tolarjev“.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Uradni list Republike Slovenije
»Z globo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba,
ki ni izvajalec oglaševanja, če namešča oglase v nasprotju z drugim
odstavkom 4. člena tega odloka.
Z globo 50.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna
oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«
3. člen
25. člen Odloka o oglaševanju v občini Kamnik (Uradni list
RS, št. 56/00) se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če
ravna v nasprotju s 6. členom tega odloka.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 02101-101/1997
Kamnik, dne 1. februarja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Št. 35301-8/2002
Kamnik, dne 2. februarja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

674.

Odlok o spremembah Odloka o oglaševanju v
Občini Kamnik

Na podlagi 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB2, Uradni
list RS, št. 55/05) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na
29. seji dne 1. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o oglaševanju v
Občini Kamnik
1. člen
23. člen Odloka o oglaševanju v Občini Kamnik (Uradni list
RS, št. 56/00) se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba
in samostojni podjetnik posameznik, če:
1. ravna v nasprotju z 8. členom;
2. reklamnega objekta ne odstrani po prenehanju pravice
oglaševanja v skladu z 9. členom;
3. reklamnega objekta ne urejuje in vzdržuje v skladu z
11. členom;
4. izvaja dejavnost oglaševanja v nasprotju z določili
12. člena;
5. postavi reklamni objekt v nasprotju z določili 15. člena
odloka
6. označi z barvo kot reklamnim sporočilom objekt ali dele
objekta v nasprotju z določili 16. člena;
7. postavi ali namesti svetlobne panoje v nasprotju s 17. členom;
8. ne upošteva določil glede velikosti, oblike in vsebine reklamnih objektov v skladu s 3., 18., 19. in 20. členom tega odloka.
Z globo 50.000 SIT se kaznuje posameznik in odgovorna
oseba upravljavca reklamnega objekta oziroma izvajalca oglaševanja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
2. člen
24. člen Odloka o oglaševanju v občini Kamnik (Uradni list
RS, št. 56/00) se spremeni tako, da se glasi:

675.

Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem
redu Občine Kamnik

Na podlagi 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB2, Uradni
list RS, št. 55/05) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na
29. seji dne 1. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o pokopališkem redu
Občine Kamnik
1. člen
32. člen Odloka o pokopališkem redu Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 23/97) se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 200.000 SIT se kaznuje upravljalec pokopali
šča, če:
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 11. člena,
– če ravna v nasprotju z 12., 19. in 20. členom tega odloka,
– ne vzdržuje pokopaliških poti, zgradb, ograj in drugih komunalnih naprav (prvi odstavek 23. člena),
– ne vzdržuje reda na pokopališču (drugi odstavek 23. člena),
Z globo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba upravljalca,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
2. člen
33. člen Odloka o pokopališkem redu Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 23/97) se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik,
če ravna v nasprotju z 9., 10. in 22. členom ter tretjim odstavkom
23. člena tega odloka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 02101-96/1996
Kamnik, dne 1. februarja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
676.

Odlok o spremembah Odloka o odvajanju
odpadnih in padavinskih voda v Občini
Kamnik

Na podlagi 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB2, Uradni
list RS, št. 55/05) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na
29. seji dne 1. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o odvajanju odpadnih in
padavinskih voda v Občini Kamnik
1. člen
54. člen Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda
v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04) se
spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 200.000 SIT se kaznuje upravljalec javne kanalizacije:
– če izvede priključitev brez predhodnega soglasja
(16. člen),
– če ne izvede priključitve najkasneje v roku 30 dni po izdaji
soglasja za priključitev (16. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 50. člena.
Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prve alinee tega
člena tudi odgovorna oseba upravljalca.«
2. člen
55. člen Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda
v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04) se
spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik:
– če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja lastnika
(12. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 51. člena,
– če se v roku šest mesecev po izgradnji nove kanalizacije
ne priključi na javno kanalizacijo (22. člen),
– če v 30 dneh po priključitvi na javno kanalizacijo ne izprazni, očisti in dezinficira opuščene greznice ali individualne čistilne
naprave (22. člen),
– če v javno kanalizacijo odvaja ali odmetava snovi, navedene v 42. členu,
– če v varstvenem pasu pet metrov od osi kanala sadi drevesne vrste, ki razširjajo svoj koreninski sistem in zaradi česar
lahko povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja
(45. člen).
Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prve alinee tega
člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.«
3. člen
56. člen Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda
v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01 in 112/04) se
spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba:
– če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja lastnika
(12. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 51. člena,
– če se v roku šest mesecev po izgradnji nove kanalizacije
ne priključi na javno kanalizacijo (22. člen),
– če v 30 dneh po priključitvi na javno kanalizacijo ne izprazni, očisti in dezinficira opuščene greznice ali individualne čistilne
naprave (22. člen),
– če v javno kanalizacijo odvaja ali odmetava snovi, navedene v 42. členu,
– če v varstvenem pasu pet metrov od osi kanala sadi drevesne vrste, ki razširjajo svoj koreninski sistem in zaradi česar
lahko povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja
(45. člen).«
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01504-35/1999
Kamnik, dne 1. februarja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

677.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu
in občinskem redarstvu v Občini Kamnik

Na podlagi 21. in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi
ZLS-UPB 1 (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo), 45. in 223. člena Zakona o prekrških ZP-1-UPB2 (Uradni list
RS, št. 55/05 uradno prečiščeno besedilo), 138. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 52/99, 11/01
in 68/03) ter 11. in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 44/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na
29. seji dne 1. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in
občinskem redarstvu v Občini Kamnik
1. člen
Drugi odstavek 2. člena Odloka o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 26/00) se spremeni, tako da se glasi:
»Naloge nadzorstva iz prejšnjega odstavka se opravljajo
v okviru prekrškovnega organa občinske uprave, organizacijske
enote urad župana.«
2. člen
V 23. in 24. členu se besedilo »z denarno kaznijo« nadomesti
z besedilom »z globo« v ustreznih sklonih.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 061-1/2006
Kamnik, dne 3. februarja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

678.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih cestah

Na podlagi 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB2, Uradni
list RS, št. 55/05) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na
29. seji dne 1. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih cestah
1. člen
V prvem odstavku 59. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 19/99) se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj
200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik
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posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če:« zamenja z besedilom:
»Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, če:«.
2. člen
Drugi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori
katerega izmed prekrškov iz prejšnjega odstavka tega člena.«
3. člen
60. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Z globo 20.000 SIT se za prekršek kaznuje posameznik,
ki stori katerega izmed prekrškov iz prvega odstavka prejšnjega
člena.«
4. člen
V prvem odstavku 61. člena se besedilo »Z denarno kaznijo
najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec rednega
vzdrževanja občinskih cest:« nadomesti z besedilom:
»Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:«.
5. člen
Drugi odstavek 61. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Z globo 20.000 SIT se kaznuje za prekrška iz prejšnjega
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.«
6. člen
V 62. členu se v vseh odstavkih besedilo »denarno kaznijo
najmanj«, nadomesti z besedilom: »globo«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se
glasi:
»Z globo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik
kot investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske
ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste ali če mu ne da na razpolago potrebnih
podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 34701-0037/1997
Kamnik, dne 3. februarja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

679.

Odlok o spremembah Odloka o javnem redu
na območju Velike planine

Na podlagi 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB2, Uradni
list RS, št. 55/05) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na
29. seji dne 1. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o javnem redu na
območju Velike planine
1. člen
V prvem odstavku 21. člena Odloka o javnem redu na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 80/01) se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba oziroma
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti:« zamenja z besedilom:
»Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik:«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori
katerega izmed prekrškov, navedenih v prejšnjem odstavku tega
člena.«
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedilo »Z denarno kaznijo
10.000 SIT se kaznuje posameznik« nadomesti z besedilom:
»Z globo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik:«.
4. člen
Sedma alineja prvega odstavka 22. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»– če ravna v nasprotju z 8., 9. ali 10. členom tega odloka,«.
5. člen
Drugi odstavek 22. člena se črta.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01504-33/99
Kamnik, dne 3. februarja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

680.

Odlok o spremembah Odloka o uporabi grba
in zastave Občine Kamnik

Na podlagi 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB2, Uradni
list RS, št. 55/05) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na
29. seji dne 1. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o uporabi grba in zastave
Občine Kamnik
1. člen
V prvem odstavku 19. člena Odloka o uporabi grba in zastave
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 62/97) se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:« nadomesti z besedilom:
»Z globo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik:«.
2. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 20.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna
oseba, ki stori katerega izmed prekrškov iz prejšnjega odstavka
tega člena.«
3. člen
Tretji odstavek 19. člena se črta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 02101-73/96-1
Kamnik, dne 3. februarja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
681.

Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Kamnik

Na podlagi 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB2, Uradni
list RS, št. 55/05) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na
29. seji dne 1. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v
Občini Kamnik
1. člen
45. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Uradni
list RS, št. 96/99, 21/03 in 112/04) se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek upravljavec
javnega vodovoda:
– če izvede priključitev brez predhodnega soglasja
(16. člen);
– če ne izvede priključitve najkasneje v roku 30 dni po izdaji
soglasja za priključitev (16. člen);
– če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom (35. člen);
– če ne izvaja prekinitve dobave vode v primerih, kot jih
določa 35. člen;
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 40. člena.
Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prve točke tega
člena tudi odgovorna oseba upravljavca vodovoda.«
2. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba:
– če se priključi na vodovod ali poveča odjem brez soglasja
(13. člen);
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 41. člena;
– če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 43. členom.
Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prve točke tega
člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.«
3. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba:
– če se priključi na vodovod brez soglasja (13. člen);
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 41. člena;
– če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 43. členom.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 01504-32/99
Kamnik, dne 1. februarja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

682.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
turistični taksi v Občini Kamnik

Na podlagi 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04), 223. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 7/03, 86/04 in 44/05) ter 16. člena Statuta Občine Kamnik
(Ur. list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 29. seji dne 1. 2. 2006 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični
taksi v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o turistični taksi v občini Kamnik (Uradni list RS,
št. 78/98 in 16/02) se v 2. členu črta besedilo »v skladu s 23. členom zakona o pospeševanju razvoja turizma«.
2. člen
V 3. in 6 členu se besedilo »Zakon o pospeševanju turizma«
nadomesti z besedilom »Zakon o spodbujanju razvoja turizma«.
3. člen
V 7. členu se besedilo »z 28. členom Zakona o pospeševanju
turizma« nadomesti z besedilom »z 31. členom zakona o spodbujanju razvoja turizma«.
4. člen
V 8.a členu se besedilo »28. člen Zakona o pospeševanju
turizma« nadomesti z besedilom »32. člen zakona o spodbujanju
razvoja turizma«.
V drugem odstavku 8.a člena se besedi »denarne kazni«
nadomesti z besedo »globe«.
5. člen
V 8.b členu se besedilo »denarna kazen« nadomesti z besedo »globa« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku 8.b člena se za besedama »pravna oseba«
doda besedilo »in samostojni podjetnik posameznik«.
V tretjem odstavku 8.b člena se besedilo »kaznuje pravna
oseba« nadomesti z besedilom »kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 322-0004/2006-3/2
Kamnik, dne 1. februarja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

683.

Sklep o določitvi višine stroškov izdaje
avtotaksi nalepke in potrdila

Na podlagi 6. člena Odloka o avtotaksi prevozih (Uradni list
RS, št. 88/05) in 11. ter 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik
je na 29. seji dne 1. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi višine stroškov izdaje avtotaksi
nalepke in potrdila
1. člen
S tem sklepom se določa višina stroškov izdaje avtotaksi
nalepke in potrdila.
2. člen
– Strošek izdaje avtotaksi nalepke znaša: 1500,00 SIT.
– Strošek izdaje avtotaksi potrdila znaša: 1500,00 SIT.

Stran

1592 /

Št.

17 / 17. 2. 2006

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 34401-3/2005
Kamnik, dne 6. februarja 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Delovno mesto direktorja Javnega zavoda Knjižnica Laško se
za določitev osnovne plače uvrsti v 44. plačni razred.
Delovno mesto direktorja Javnega zavoda Prireditveni center
Laško se za določitev osnovne plače uvrsti v 44. plačni razred.
Delovno mesto ravnatelja Javnega zavoda Vrtec Laško se za
določitev osnovne plače uvrsti v 45. plačni razred.
Št. 11006-01/2005
Laško, dne 30. novembra 2005
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

KRANJ
684.

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno
besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in
103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev
osnovne plače direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Mestna občina Kranj,

SKLEP
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Osrednja knjižnica
Kranj se za določitev osnovne plače uvrsti v 48. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj se za določitev osnovne plače uvrsti v 48. plačni
razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport
Kranj se za določitev osnovne plače uvrsti v 45. plačni razred.
Delovno mesto direktorice javnega zavoda Ljudske univerze,
Centra za izobraževanje in kulturo Kranj, se za določitev osnovne
plače uvrsti v 49. plačni razred.
Delovno mesto ravnateljice javnega zavoda Kranjski vrtci se
za določitev osnovne plače uvrsti v 50. plačni razred.
Št. 64-0604/2005-47/02
Kranj, dne 29. novembra 2005
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

LAŠKO
685.

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno
besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in
103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev
osnovne plače direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica
je Občina Laško,

SKLEP
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto direktorja Javnega zavoda Agencija za razvoj
turizma in podjetništva Občine Laško se za določitev osnovne
plače uvrsti v 32. plačni razred.

LENDAVA
686.

Odredba o razporeditvi polnega delovnega
časa, poslovnega časa ter uradnih ur v
Občinski upravi Občine Lendava

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93 ter vse nadaljnje spremembe in dopolnitve), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in
69/02) in Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05)
izdajam

ODREDBO
o razporeditvi polnega delovnega časa,
poslovnega časa ter uradnih ur
v Občinski upravi Občine Lendava
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se določata razporeditev in trajanje polnega
delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v Občinski upravi
Občine Lendava.
V odredbi uporabljeni izrazi župan, tajnik občine in drugi
izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
II. DELOVNI ČAS IN URADNE URE
1. Delovni čas
2. člen
Občinska uprava posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
V primerih, ko je to potrebno zaradi potreb delovnega procesa v občinski upravi ali za zagotovitev boljše organizacije dela ali
zaradi organiziranja uradnih ur za stranke ali zaradi dela v izjemnih
okoliščinah, lahko župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine
za posamezno delovno mesto ali skupino zaposlenih razporedi
delovni čas tudi drugače, kot je določeno v prvem odstavku 3. člena
te odredbe.
3. člen
Delovni čas v občinski upravi traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure in
– v petek od 7. do 13. ure.
4. člen
Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) se sme
odrediti pod pogoji, določenimi z zakonom.
Nadurno delo odredi tajnik občine s pismenim sklepom praviloma vnaprej. Če zaradi narave dela oziroma nujnosti naloge to ni
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možno, se lahko nadurno delo odredi ustno, pisni sklep pa se izda
naknadno, najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem
nadurnem delu.
Nadurno delo lahko traja na teden največ 8 ur, maksimalno
število nadur v posameznem mesecu je 20 ur oziroma na leto
180 ur. Opravljeno nadurno delo se delavcu izplača ob mesečni
plači, delavec pa lahko nadure koristi v obliki prostih ur oziroma
celodnevne odsotnosti. Obliko koriščenja nadur določi tajnik občine
s pisnim sklepom.
2. Uradne ure
5. člen
Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami.
Uradne ure se praviloma določajo v okviru delovnega časa
občinske uprave.
6. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje občinske uprave s
strankami na sedežu Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
Lendava, so:
– v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
– v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
– v petek od 8. do 13. ure.
7. člen
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih se zagotavljajo
vsak dan v istem času, kot je določeno v 6. členu.
V času uradnih ur po telefonu mora biti zagotovljeno delovanje vseh notranjih organizacijskih enot organa in zagotovljena
prisotnost javnih uslužbencev, tako da je strankam omogočeno
urejanje zadev na vseh področjih dela organa.
8. člen
Obisk pri županu je potrebno predhodno najaviti v uradu
župana.
9. člen
Na delovna dneva 24. in 31. december se poslovni čas in
uradne ure začnejo ob 8. uri in končajo ob 13. uri.
10. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi
Občine Lendava mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih
prostorih Občinske uprave Občine Lendava.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2006-BA
Lendava, dne 9. februarja 2006
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LITIJA
687.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Občine Litija

Na podlagi določil 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZKK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 18/04) župan Občine Litija sprejema

Št.

17 / 17. 2. 2006 /

Stran

1593

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Litija
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za območje občine Litija
Zadnja sprememba PUP je bila izvršena v letu 2004. Spremembe in dopolnitve so potrebne zaradi:
– spremembe namenske rabe prostora ter prostorskih uskladitev z spremembami in dopolnitvami prostorskega plana Občine
Litija;
– dopolnitve meril in pogojev za gradnjo in varovanje prostora.
2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
je ZUreP-1.
Osnova za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za območje
Občine Litija je Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojih za
posege za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88,
Uradni list RS, št. 89/02, 7/04, 51/04) in Odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Litija
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Litija za obdobje 1986–1990 za območje Litija – dopolnjen 2004
(Uradni list RS, št. 126/04).
PUP se spremeni po skrajšanem postopku v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora, ki predvideva skrajšani postopek
v primeru, ko se spremembe oziroma dopolnitve nanašajo na
spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti
osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, ali
če se dopolni s podrobnejšimi merili in pogoji.
nave

3. Program sprememb in dopolnitev PUP in območje obrav-

Predmet določitve podrobnejše namenske rabe PUP so:
– določitev podrobnejše namenske rabe, na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Občine Litija ter zakonodaje;
– opredelitev urejevalne enote v poselitvenem območju naselja ter določitev splošnih in podrobnejših meril za gradnjo v
urejevalni enoti LI-03 SM/5100;
– opredelitev meril in pogojev glede varovanja prostora.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP
Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev PUP podajo smernice za njegovo pripravo, k
dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:
1. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat pred naravnimi
in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26,
Ljubljana
2. RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Ljubljana, Izpostava Litija, Kidričeva 1, Litija
3. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
4. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana
5. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova 1a, 1000
Ljubljana
6. Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste, Tržaška 4,
Ljubljana
7. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet Maribor
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direkcija za rudna bogastva
9. Zavod za gozdove, Območna enota Ljubljana, Tržaška
4, Ljubljana
10. Zavod za varstvo narave Slovenije, Območna enota
Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
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11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
12. Komunalno stanovanjsko podjetje, Ponoviška 15, Litija
13. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58, Ljubljana
14. Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
15. ELES, Sektor za investicije, Služba za pripravo gradnje, Hajdrihova 2, p.p. 255, Ljubljana
16. Geoplin d.o.o, Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706,
Ljubljana
17. Občina Litija, Jerebova 14, Litija
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18. Drugi organi, organizacije in skupnosti, če bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Za izdelavo prostorskega akta se uporabijo strokovne podlage za poselitev, ter ostale strokovne podlage, ki so bile izdelane za
pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine
Litija, ter se jih po potrebi dopolni.
Dopolnitve obstoječih strokovnih podlag in nove strokovne
podlage, ki bi jih bilo potrebno izdelati na podlagi zahtev nosilcev
urejanja, kolikor izdelava oziroma dopolnitev ni v pristojnosti nosilcev
urejanja, bo naročilo njihovo izdelavo financiral pobudnik sprememb
in dopolnitev PUP-ov, podjetje Trgograd, Ljubljanska cesta, Litija.

6. Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP
Aktivnosti

Začetek

Konec

Izvajalci

1

Obvestilo ministrstvu o nameravanem posegu, ter pridobitev obvestila o CPVO

oktober
2005

december
2005

pripravljavec

2

Objava programa priprave v Uradnem listu RS

januar
2005

februar
2005

pripravljavec

3

Pridobitev smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora

februar
2006

marec
2006

pripravljavec

4

Izdelava strokovnih podlag

marec
2006

marec
2006

izdelovalec

5

Priprava predloga sprememb in dopolnitev PUP

marec
2006

april
2006

izdelovalec

6

Javna razgrnitev in javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev PUP

april
2006

april
2006

pripravljavec

7

Dopolnitev predloga sprememb in dopolnitev PUP s stališči do
pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve

april
2006

maj
2006

izdelovalec

8

Pridobitev mnenj k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev PUP s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora

maj
2006

junij
2006

pripravljavec

9

Uskladitev dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev PUP

junij
2006

julij
2006

izdelovalec

10

Sprejem sprememb in dopolnitev PUP – občinski svet

julij
2006

julij
2006

občinski svet

11

Objava odloka o spremembah in dopolnitvah PUP

avgust
2006

avgust
2006

pripravljavec

7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Spremembe in dopolnitve PUP-ov bodo prikazane na
digitalnem katastrskem načrtu (DKN).
Druge podlage, ki se bodo uporabljale pri izdelavi, so še
temeljni topografski načrti (TTN) v merilu 1:5000 in digitalni
orto foto načrti (DOF) v merilih 1:5000 in 1:1000. Vse podlage
se pridobi iz uradnih prostorskih zbirk podatkov Geodetske
uprave RS.
8. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev PUP-ov
Pobudnik sprememb in dopolnitev PUP-ov, podjetje Trgograd, Ljubljanska cesta, Litija, zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter za izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskega akta.
9. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-44/2005
Litija, dne 7. februarja 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

LJUBLJANA
688.

Odlok o oskrbi s pitno vodo

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in 27. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 42. izredni seji dne 30. 1. 2006 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) način opravljanja obvezne gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba)
tako, da določa:
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organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje oskrbe z vodo,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe.
2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
Javni vodovod sestavljajo magistralno, primarno in sekundarno omrežje ter objekti in naprave, ki služijo za oskrbo s pitno vodo
(v nadaljnjem besedilu: voda).
Vodovodni priključek je del stavbe in je v lasti uporabnika ter
je sestavljen iz:
– priključnega sklopa na sekundarno omrežje,
– dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in obračunskim vodomerom,
– ventila pred obračunskim vodomerom,
– čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera) in montažno demontažnega kosa in
– obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom.
Meja med vodovodnim priključkom in interno vodovodno
napeljavo uporabnika, je spoj med obračunskim vodomerom in
ventilom za obračunskim vodomerom.
Vodomerno mesto je zunanji ali notranji talni jašek ali zidna
niša, v katerem je vodomer, če je stavba dovolj podkletena ter mora
imeti toplotno zaščito pred zmrzovanjem in urejen odtok vode.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani
na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo zagotavlja MOL v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na celotnem območju MOL v obsegu
in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
4. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom
za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca junija za naslednje
leto in ga sprejme pristojni organ ustanoviteljev.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
– upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda,
– vzdrževanje vodovodnih priključkov,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav na
javnem vodovodu,
– zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti vode.
S storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavlja
oskrba z zdravstveno ustrezno vodo.
6. člen
Oskrba z vodo na območju MOL se zagotavlja:
1. iz centralnega vodovodnega sistema in
2. iz lokalnih vodovodnih sistemov.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE Z VODO
7. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe z vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
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2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca,
3. javna pooblastila izvajalcu.
1. Priključitev na javni vodovod
8. člen
Na območju, kjer je zgrajen, se gradi, obnavlja ali prenavlja
javni vodovod, je priključitev stavbe na javni vodovod obvezna.
Izvajalec mora bodočega uporabnika obvestiti, da je priključitev njegove stavbe na javni vodovod obvezna in mu določiti pogoje
za izdajo soglasja za priključitev.
9. člen
Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo posebej,
lahko pa ima stavba tudi več vodovodnih priključkov.
10. člen
Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje
odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi.
Ko uporabnik izpolni vse pogoje, določene s soglasji, in ko
poravna vse obveznosti ter predloži predpisano dokumentacijo,
izvajalec priključi stavbo na javni vodovod.
Izvajalec mora uporabniku namestiti obračunski vodomer,
katerega tip, velikost in mesto namestitve je določen s projektom
priključka skladno z veljavnimi predpisi.
11. člen
Vodovodni priključek se mora obnoviti:
– najkasneje, ko doseže starost 30 let,
– če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča
okvare in zaradi tega vodne izgube,
– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo,
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov,
– če se obnavlja javni vodovod ali druga gospodarska infrastruktura.
Vsa obnovitvena dela na vodovodnem priključku in vodomeru
izvaja ali nadzira izvajalec na stroške uporabnika.
12. člen
Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključene stavbe in v primerih, ko gre za začasen
priključek. Uporabnik mora posredovati izvajalcu pisno vlogo za
ukinitev priključka. Uporabnik se izbriše iz evidence uporabnikov
po izvedeni ukinitvi vodovodnega priključka.
Ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec na stroške
uporabnika.
Začasno ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec v
primeru, da je stavba prazna neprekinjeno več kot sto dvajset (120)
dni in računi za vodo niso neplačani. Stroške ponovne priključitve
plača uporabnik.
13. člen
Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim mestom
morajo biti vedno dostopni izvajalcu. Na njih ni dovoljeno postaviti
in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca.
2. Obveznosti izvajalca

du,

14. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje javnega vodovoda,
– vzdrževati, načrtovati in obnavljati javni vodovod,
– načrtovati in izvajati vzdrževalna dela na javnem vodovo-

– izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno
gradivo z usmeritvami, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo ukrepov na javnem vodovodu,
– izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in slikovno
gradivo z usmeritvami in rešitvami za izvedbo javnega vodovoda v
okviru opremljanja zemljišč za gradnjo,
– izdelati pravilnik, ki bo določal smernice za projektiranje in
tehnično izvedbo javnega vodovoda in vodovodnih priključkov, ki
ga sprejme Mestni svet MOL,
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– voditi investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v
javno korist na javnem vodovodu,
– izvajati strokovni nadzor nad gradnjo omrežja, objektov in
naprav javnega vodovoda,
– izvajati montažo, vzdrževanje in obnovo vodovodnih priključkov,
– izvajati nadzor nad montažo vodovodnega priključka, v primeru, da izvede montažo drugi izvajalec del montaže vodovodnega
priključka s priznano usposobljenostjo,
– vzdrževati in zamenjevati obračunske vodomere skladno s
predpisi o meroslovju,
– izvajati notranji nadzor skladno s predpisi o pitni vodi,
– obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode ali o spremembah kakovosti vode v sredstvih
javnega obveščanja ali neposredno,
– voditi kataster in druge evidence in omogočati MOL dostop
do podatkov iz katastra,
– odčitavati obračunske vodomere in obračunavati porabljeno
vodo,
– izvajati javna pooblastila,
– na javnem vodovodnem omrežju preizkušati in vzdrževati
hidrante za zagotavljanje oskrbe z vodo,
– nadzorovati izvajalce del pri vzdrževanju in gradnji gospodarske infrastrukture ter lastnike ali uporabnike zasebnih zemljišč, v
katerih poteka javni vodovod, skladno s 37. členom tega odloka,
– dvigovati raven odpornosti vodovodnega omrežja na naravne in druge nesreče,
– izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja
vodovodnega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma
priprave za nadomestno oskrbo z vodo in v okviru priprav izdelati
ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti,
– izvajati nadomestno oskrbo z vodo ob prekinitvah dobave,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
3. Prekinitev in omejitev dobave vode
15. člen
Izvajalec prekine oskrbo z vodo uporabniku na podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih primerih:
– če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden brez
soglasja izvajalca ali v nasprotju s soglasjem izvajalca,
– če interna napeljava in druge naprave uporabnika ovirajo
redno dobavo drugim uporabnikom,
– če brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če spremeni zmogljivost
svoje napeljave,
– če ne omogoči izvajalcu vzdrževanja vodovodnega priključka in zamenjave obračunskega vodomera,
– če ne omogoči izvajalcu pregleda internih inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritve tlaka na internem omrežju,
– če ne omogoči izvajalcu rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
– če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami
izvajalca,
– če ne dovoli obnove vodovodnega priključka pri obnovi
javnega vodovoda,
– če krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
– če ne poravna zaračunanih stroškov za dela iz 35. člena
tega odloka po izdanem računu, niti po prejemu opomina pred
prekinitvijo dobave vode v roku, ki je na njem naveden,
– če z odvodom odpadne vode ali z ravnanjem z odpadki
ogroža vodne vire ali dobavo vode,
– če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomernega mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena ustreznost
vode v javnem vodovodu in
– na podlagi odločbe inšpektorja.
Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka
prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe z vodo
plača uporabnik.
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16. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti oskrbo z vodo za krajši čas
zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu. O vzrokih, o času trajanja prekinitve ter o navodilih za ravnanje
uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti uporabnike preko
sredstev javnega obveščanja ali na krajevno primeren način.
V primeru prekinitve oskrbe z vodo zaradi vzdrževalnih del ali
nastalih okvar na javnem vodovodu ali naravnih in drugih nesreč
ima izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti
uporabnikom oskrbo z vodo. Izvajalec ima v teh primerih dolžnost v
štiriindvajsetih (24) urah vzpostaviti omejeno nadomestno oskrbo z
vodo. Izvajalec izvaja priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma
priprave za omejeno nadomestno oskrbo z vodo in v okviru priprav
izdela ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti.
4. Meritev količin in obračun porabljene vode
17. člen
Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih metrih z
obračunskimi vodomeri.
Za porabljeno vodo izvajalec izstavi račun uporabniku mesečno na podlagi:
– odčitane količine porabljene vode,
– povprečne dnevne porabe v preteklem obračunskem obdobju ali
– ocenjene količine porabe vode v daljšem časovnem obdobju, če meritev z vodomerom ni možna.
Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati vse z
zakonom predpisane elemente.
18. člen
Izvajalec izstavi račun, iz prejšnjega člena tega odloka, lastniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.
V stavbi z več stanovanji izda izvajalec račun iz prejšnjega člena
tega odloka upravniku stavbe. Izvajalec lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom stavbe na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem skupnosti lastnikov stanovanj.
Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski vodomer
in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti sporočijo kdo je prejemnik
računov za porabljeno vodo. Izvajalec lahko izdaja račune tudi
posameznim uporabnikom, če več kot polovica uporabnikov, priključenih na isti obračunski vodomer, podpiše delilno razmerje.
Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec upošteva pri obračunu vode
povprečno količino porabljene vode v obdobju dvanajstih (12)
mesecev pred nastankom okvare.
19. člen
Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so namenjeni za
interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec ne vzdržuje
in ne odčitava.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena lahko
izvajalec in uporabnik ali upravnik stavbe skleneta pogodbo o odčitavanju in vzdrževanju vodomerov v interni napeljavi.
Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim
uporabnikom ni obveznost izvajalca, kar pomeni, da uporabniki
odgovarjajo nerazdelno solidarno do popolnega plačila dolga.
5. Javno pooblastilo izvajalca
20. člen
Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne pogoje (v nadaljnjem besedilu: pogoje) in soglasja
projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja) na podlagi
predložene dokumentacije, in sicer:
1. za mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora,
2. za pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve,
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3. za soglasja za priključitev obstoječe stavbe:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe,
– projekt vodovodnega priključka,
– projekt za izvedbo internega vodovodnega omrežja stavbe,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,
4. za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode,
– projekt vodovodnega priključka,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal
vodovodni priključek,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov nepremičnin, po
katerih bo potekal vodovodni priključek, oziroma sodno odločitev,
ki nadomesti soglasje,
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo in vodovodnim priključkom v
merilu 1:1000 ali 1:500,
6. za soglasja k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, izvajalec zaračuna
materialne stroške v višini, ki jo določi Mestni svet MOL.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
21. člen
Uporabnik javne službe je fizična ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda na območju MOL.
22. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodomerno
mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode,
– ukinitve priključka.
1. Obveznosti uporabnikov
23. člen
Uporabniki morajo:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– s podpisom pogodbe z izvajalcem zagotoviti vzdrževanje
vodovodnega priključka, vključno z vzdrževanjem in zamenjavo
obračunskega vodomera,
– obnoviti vodovodni priključek, ko na to opozori izvajalec,
najkasneje pa, ko doseže dobo trideset (30) let,
– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto pred
zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in drugimi
škodljivimi vplivi,
– zagotavljati dostop za opravljanje del na svojem zemljišču
v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočati okvare na javnem vodovodu, vodovodnem priključku in obračunskem vodomeru,
– zagotoviti dostop do internih inštalacij zaradi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na internem omrežju,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo
obračunskega vodomera,
– zagotoviti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del na
vodovodnem priključku,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva
in drugih spremembah, ki postanejo veljavne po poravnavi vseh
zapadlih obveznosti uporabnika,
– plačevati račune za javno službo v roku, navedenem na
računu,
– urejati delitve stroškov porabljene vode v večstanovanjskih
stavbah,
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– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri
oskrbi z vodo,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno
priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta skladno
z zahtevami izvajalca,
– kriti stroške nadzora montaže vodovodnega priključka v primeru, da izvede montažo drugi izvajalec del montaže vodovodnega
priključka s priznano usposobljenostjo,
– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– pisno obveščati izvajalca o odvzemu vode iz hidrantov,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo
na javnem vodovodu,
– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z vodo
kot posledice njegovega ravnanja in
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
24. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja vodovodnega priključka mora lastnik nepremičnine, preko katere
je potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja, dovoliti
prehod.
Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena pripada
za prehod nepremičnine odškodnina ter vzpostavitev nepremičnine
v prvotno stanje.
2. Odvzemi vode iz javnih hidrantov
25. člen
Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne prireditve,
protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern le na
podlagi predhodnega soglasja izvajalca, in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode.
V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega člena
se med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, v kateri se
določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode.
26. člen
Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta na
javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog
zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in
drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik pisno obvestiti
izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene
vode in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.
Enote javne gasilske službe MOL za namen pripravljenosti
na nesreče lahko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega
omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih
pomanjkljivostih javna gasilska služba MOL obvesti izvajalca.
27. člen
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu
zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali
poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.
Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za
okvare ali poškodbe, ki nastanejo pri izvajanju drugih nalog zaščite,
reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih
nesrečah.
28. člen
Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot del
vodovodne napeljave uporabnika, se mora registrirati preko obračunskega vodomera.
3. Uporaba javnega vodovoda
29. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda
samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo drugih
uporabnikov, in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost
vode v javnem vodovodu.
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30. člen
Uporabnik se ne sme hkrati oskrbovati iz javnega vodovoda
in iz drugega vodnega vira, če nima za vsak sistem oskrbe z vodo
izvedene ločene interne vodovodne napeljave.
Vso porabljeno vodo iz drugega vodnega vira mora uporabnik
meriti z obračunskimi vodomeri, ki jih mora odčitati izvajalec.
31. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
isti vodni vir kot javni vodovod, so v primeru višje sile dolžni po potrebi zmanjšati rabo vodnega vira in omogočiti izkoriščanje njegove
zmogljivosti za prednostno oskrbo osnovnih življenjskih potreb.
4. Uporaba vodovodnega priključka
32. člen
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem priključku ali
obračunskem vodomeru prijaviti izvajalcu.
33. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno
kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da meritev
ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi,
da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške
izredne kontrole vodomera izvajalec, v nasprotnem primeru pa
uporabnik.
34. člen
Stroški prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter
stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka bremenijo
uporabnika.
Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera, krije
stroške njegove zamenjave.
35. člen
Stroški rednih vzdrževalnih del vodovodnega priključka in
stroški rednih vzdrževalnih del obračunskega vodomera, zamenjave ter overitve obračunskega vodomera bremenijo uporabnika
v vrednosti dejansko nastalih stroškov.
Uporabnik in izvajalec skleneta pogodbo o izvajanju del in
plačilu stroškov iz prvega odstavka tega člena.
36. člen
Stroški okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika, bremenijo uporabnika, razen če so okvare nastale po krivdi
izvajalca.
5. Obveznosti izvajalcev del
37. člen
Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih zemljišč, v
katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb
javnega vodovoda in vodovodnih priključkov.
Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka tega
člena pri izvajalcu pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda
in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku del pisno
obvestiti.
Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni
vodovod ali vodovodni priključek v prvotno stanje tako, da vsa dela
opravijo pod nadzorom izvajalca in javno površino vrniti v prvotno
stanje. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del.
V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali vodovodnega priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo
poškodb pri izvajalcu in poravnati vse stroške popravila.
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VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
38. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna MOL in
– drugih virov.
Na podlagi metodologije za oblikovanje cen za opravljanje
javne službe Mestni svet MOL s pravilnikom o tarifnem sistemu
določi elemente za določitev cene storitev javne službe.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
39. člen
Infrastruktura javne službe na območju MOL za izvajanje
javne službe je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih objektov in
tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo
za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno javno vodovodno
omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba z vodo naselij
ali delov naselij.
VIII. NADZOR
40. člen
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere
je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana kazenska
sankcija, opravlja organ Mestne uprave MOL, pristojen za nadzor.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju s 14. členom
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 24. člena.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – izvajalec.
42. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju z 22. členom,
– ravna v nasprotju s 23. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena,
– ravna v nasprotju s 25. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju z 31. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.
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43. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del, če ravna v nasprotju s 37. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.
44. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik
– uporabnik, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju z 22. členom,
– ravna v nasprotju s 23. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena,
– ravna v nasprotju s 25. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29 členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju z 31. členom,
– ravna v nasprotju s 32. členom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Pravilnik iz šeste alineje 14. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL najkasneje v roku enega leta (1) od uveljavitve tega
odloka.
Akt iz zadnjega odstavka 20. člena tega odloka sprejme
Mestni svet MOL v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve tega
odloka.
Pravilnik iz 38. člena tega odloka sprejme Mestni svet MOL
najkasneje v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve tega odloka.
46. člen
Lokalne vodovodne sisteme na območju MOL, ki obratujejo,
mora izvajalec prevzeti v upravljanje v roku dveh (2) let po uveljavitvi tega odloka s pogodbo na podlagi pregleda in njegovega
pisnega strokovnega mnenja, ki mora vsebovati oceno stroškov
obratovanja in prevzema.

Št.

II
Usklajeni znesek iz prejšnje točke se uporablja od 1. februarja 2006.
Št. 122-40/06-1
Ljubljana, dne 15. februarja 2006
Danica Simšič l.r.
Županja
Mestna občina Ljubljana

MURSKA SOBOTA
690.

689.

Usklajeni osnovni znesek denarne pomoči v
letu 2006

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Odloka o denarni
pomoči (Uradni list RS, št. 60/01, 17/04, 93/05) objavlja županja
Mestne občine Ljubljana

Cene najemnin za grobne prostore

Na podlagi soglasja Mestne občine Murska Sobota o povišanju cen najemnin za grobne prostore št. 354-0004/06 z dne
26. 1. 2006 in določil Statuta javnega podjetja Komunala d.o.o.
(št. 013-1/01) je upravljavec določil

CENE
najemnin za grobne prostore
I.
Povišajo se cene najemnin za grobne prostore, ki jih zaračunava Komunala, javno podjetje d.o.o. kot upravljavec pokopališča
Murska Sobota.
II.
Cene najemnin za grobne prostore se obračunavajo po naslednjih postavkah:
Zap.št. Vrsta grobov

Enota mere

Cena v SIT

enojni grob

SIT/kom/mesec

275,00

2.

družinski grob (dvojni)

SIT/kom/mesec

485,00

3.

družinski grob (trojni)

SIT/kom/mesec

500,00

4.

grobnica

SIT/kom/mesec

550,00

5.

grobnica z ograjo

SIT/kom/mesec

740,00

6.

žarni grob

SIT/kom/mesec

185,00

7.

otroški grob

SIT/kom/mesec

185,00

8.

žarna niša v žarnem zidu

SIT/kom/mesec

300,00

48. člen
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. opravlja javno
službo po tem odloku.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

1599

I
Osnovni znesek denarne pomoči znaša 31.672 tolarjev.

1.

Št. 380-2/04-13
Ljubljana, 30. januarja 2006

Stran

USKLAJENI OSNOVNI ZNESEK
denarne pomoči v letu 2006

47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi
z vodo (Uradni list SRS, št. 11/87) za območje MOL.

49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III.
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost
IV.
Cene se uporabljajo od 1. februarja 2006 dalje.
Št. C0-001/05
Murska Sobota, dne 31. januarja 2006
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.

Stran
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VLADA

VERŽEJ
691.

Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojnovarstvenih programov v vrtcu Veržej

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 72/05) in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/6,
37/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02,
120/03 in 110/05), 4., 5., 6., 9. in 22. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 20. in 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 29/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet
Občine Veržej na seji dne 31. 1. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu Veržej
1. člen
Ekonomske cene vzgojno-izobraževalnih programov v vrtcu
Veržej, izračunane na podlagi metodologije po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo, znašajo mesečno po otroku:
1. starostna skupina od 1–3 let
98.919,48 SIT
2. starostna skupina 3–6 let
78.357,00 SIT
2. člen
Staršem otrok, ki obiskujejo vrtec Veržej, se višina plačila
določi upoštevajoč določbo 22. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, določi
v naslednji višini:
3. starostna skupina od 1–3 let
79.200,00 SIT
4. starostna skupina 3–6 let
78.357,00 SIT
Cene iz tega člena predstavljajo osnovo za uvrstitev staršev v
lestvico po pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Občina kot ustanoviteljica zagotavlja vrtcu na podlagi zahtevkov za pretekli mesec manjkajočo razliko med dejanskimi stroški
dela, materialnimi stroški in stroški živil ter prihodki s strani staršev
in prihodki občin. Dejanski stroški se upoštevajo največ v višini iz
1. člena tega sklepa.
3. člen
Za dneve napovedane odsotnosti otrok (ne glede na vzrok
odsotnosti) se staršem od naslednjega dne naprej od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti živil.
4. člen
Če otrok ne obiskuje vrtca več kot 21 delovnih dni, se staršem
zaračuna za te dni 30% polne cene oskrbe.
5. člen
Ne glede na določbo iz prejšnjega člena se starše otrok, ki
iz zdravstvenih razlogov ne obiskujejo vrtca več kot 21 delovnih
dni, v celoti oprosti plačilo vrtca. Starši tovrstno odsotnost otroka
dokazujejo z originalnim zdravniškim potrdilom.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
7. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej
(Uradni list RS, št. 80/03).
Št. 900-157/06-skl
Veržej, dne 31. januarja 2006
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.

692.

Sklep o soglasju k imenovanju Igorja Janeza
Zajca za častnega konzula Kanade v Republiki
Sloveniji s sedežem v Ljubljani

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
66. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03
–  uradno prečiščeno besedilo), na predlog ministra za zunanje
zadeve št. Z-26193 z dne 12. decembra 2005, je Vlada Republike
Slovenije na 54. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejela

SKLEP
o soglasju k imenovanju Igorja Janeza Zajca za
častnega konzula Kanade v Republiki Sloveniji
s sedežem v Ljubljani
1. člen
Vlada Republike Slovenije soglaša z imenovanjem Igorja
Janeza Zajca za častnega konzula Kanade v Republiki Sloveniji.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 50101-13/2005/9
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-1811-0171
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
693.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega
medveda (Ursus arctos) iz narave

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih
živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04 in 84/05) izdaja
minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega
medveda (Ursus arctos) iz narave
1. člen
V Pravilniku o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda
(Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05) se besedilo
7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Načrtovani odstrel osebkov se razporedi po lovsko upravljavskih območjih praviloma tako, da se pretežni del odstrela
izvede v predelih gostejše naseljenosti prebivalstva.
(2) Zavod v sodelovanju z upravljavci lovišč pripravi podrobnejšo prostorsko razporeditev odstrela osebkov v lovsko upravljavskih območjih po posameznih loviščih. Pri prostorski razporeditvi
odstrela se upošteva pogostnost primerov neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja v zadnjih treh letih.
(3) Zavod o načrtovani prostorski razporeditvi odstrela obvesti ministrstvo ter krajevno pristojno območno enoto Inšpektorata
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor ter upravljav-
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Št.

ce lovišč, katerim je dodeljen odstrel. Upravljavci lovišč morajo
zagotoviti izvedbo odstrela osebkov v skladu z določbami tega
pravilnika.
(4) Načrtovani odstrel osebkov se izvaja v času od 1. januarja
do 30. aprila in od 1. oktobra do 31. decembra.«.
2. člen
V 8. členu se:
– v prvem odstavku beseda »težo« nadomesti z besedo
»maso«;
– v prvi alinei drugega odstavka številka »75« nadomesti s
številko »65« in v drugi alinei številka »15« nadomesti s številko
»25«;
– v četrtem in petem odstavku beseda »teža« nadomesti z
besedo »masa«.
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Stran

1601

3. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni
del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0071-39/2005
Ljubljana, dne 15. februarja 2006
EVA 2006-2511-0075
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

Priloga

Načrtovani odstrel osebkov v obdobju od 1. januarja do 30. aprila in od 1. oktobra do 31. decembra 2006
I.
1. V osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani odstrel 83 osebkov v naslednjih
lovsko upravljavskih območjih in težnostnih kategorijah:
– v delu kočevsko-belokranjskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča Loka pri Črnomlju, Sinji vrh, Črnomelj, Banja
Loka-Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Lazina, Velike Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje, Suha krajina in Taborska jama ter lovišča s posebnim namenom: Medved,
Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora:
Težnostna kategorija
Število osebkov

Do 100 kg
27

Od 100 do 150 kg
11

Nad 150 kg
3

Skupaj
41

– v delu notranjskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce,
Lož-Stari trg, Iga vas, Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek, Javornik-Postojna,
Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj ter lovišča s posebnim namenom Jelen in Ljubljanski vrh:
Težnostna kategorija
Število osebkov

Do 100 kg
26

Od 100 do 150 kg
9

Nad 150 kg
3

Skupaj
38

– v delu zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja, severozahodno od avtoceste Ljubljana – Razdrto, ki
obsega lovišča Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col, Kozje stena, Nanos, Trebuša Logatec,
Hotedršica, Trnovski gozd in Vrhnika (južno od železniške proge Ljubljana-Postojna):
Težnostna kategorija
Število osebkov

Do 100 kg
2

Od 100 do 150 kg
1

Nad 150 kg
1

Skupaj
4

2. V robnem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani odstrel 17 osebkov v naslednjih
lovsko upravljavskih območjih in težnostnih kategorijah:
– v delu kočevsko-belokranjskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča: Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, Vinica,
Smuk-Semič, Krka in Grosuplje:
Težnostna kategorija
Število osebkov

Do 100 kg
2

Od 100 do 150 kg
1

Nad 150 kg
0

Skupaj
3

– v delu novomeškega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča: Plešivica – Žužemberk – levi breg reke Krke,
Toplice, Padež, Novo mesto, Dobrnič, Gorjanci, Brusnice, Orehovica, Šentjernej, Trebnje, Veliki Gaber in Mirna peč
in
– v delu posavskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča: Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki,
Čatež ob Savi in Mokrice:
Težnostna kategorija
Število osebkov

Do 100 kg
4

Od 100 do 150 kg
1

Nad 150 kg
0

Skupaj
5

– v delu zasavskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča: Višnja gora, Ivančna gorica, Šentvid pri Stični in
sicer južno od avtoceste Ljubljana – Korenitka:
Težnostna kategorija
Število osebkov

Do 100 kg
1

Od 100 do 150 kg
1

Nad 150 kg
0

Skupaj
2

– v delu primorskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča: Senožeče, Timav – Vreme, Slavnik – Materija,
Žabnik – Obrov, Podgorje, Videž – Kozina, Gaberk – Divača, Vrhe – Vrabče, Raša – Štorje, Bukovca, Brkini, Prem in Gradišče
– Košana
in
– v delu notranjskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišče Zemon:
Težnostna kategorija
Število osebkov

Do 100 kg
4

Od 100 do 150 kg
2

Nad 150 kg
0

Skupaj
6

Stran
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– v delu zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča: Dole nad Idrijo, Jelenk, Čaven,
Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak, Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče), Vipava, Vojkovo in Rovte in
– v delu triglavskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča: Otavnik, Planota in Porezen;
Težnostna kategorija
Število osebkov

Do 100 kg
1

Od 100 do 150 kg
0

Nad 150 kg
0

Skupaj
1

II.
V obdobju od 1. januarja do 30. aprila se lahko izvede največ do 70% načrtovanega odstrela.
III.
Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v obdobju, ko načrtovani odstrel še ne bo izpolnjen, se mora vključiti v načrtovani odstrel. V načrtovanem odstrelu se upošteva tudi predviden odlov petih medvedov.
IV.
Odstrel osebkov iz prve točke te priloge se v lovsko upravljavskih območjih osrednjega območja življenjskega prostora vrste rjavega
medveda prednostno izvede v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se osebki pogosto pojavljajo oziroma tam dalj časa zadržujejo.

POPRAVKI
694.

Popravek Splošnega akta o načrtu uporabe
radijskih frekvenc

697.

Popravek Pravilnika o načinu izvajanja mature
za kandidate s posebnimi potrebami

Popravek

Popravek

V Splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10 z dne 31. 1. 2006, se EVA
pravilno glasi: »EVA 2006-2111-0068«.

V Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6-223/2006
z dne 20. 1. 2006, se EVA 2005-3311-0046 nadomesti z EVA
2005-3311-0048.

Št. 381-2/2006
Ljubljana, dne 13. februarja 2006

dr. Janez Pogorelec l.r.
v.d. direktorja
Službe Vlade RS za zakonodajo

mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

695.

Popravek Usklajenega zneska materialnih
stroškov za rejenca in plačila dela rejniku v
letu 2006
Popravek

V Uradnem listu RS, št. 7-295/2006 z dne 24. 1. 2006 se pri
Usklajenem znesku materialnih stroškov za rejenca in plačila dela
rejniku v letu 2006, na koncu besedila akta, za datumom, doda
številka EVA 2006-2611-0035.
dr. Janez Pogorelec l.r.
v.d. direktorja
Službe Vlade RS za zakonodajo

696.

Popravek Usklajenega zneska družinskih
prejemkov v letu 2006
Popravek

V Uradnem listu RS, št. 7-294/2006 z dne 24. 1. 2006 se pri
Usklajenem znesku družinskih prejemkov v letu 2006, na koncu
besedila akta, za datumom, doda številka EVA 2006-2611-0034.
dr. Janez Pogorelec l.r.
v.d. direktorja
Službe Vlade RS za zakonodajo

698.

Popravek Pravilnika o vpisu v srednje šole
Popravek

V Pravilniku o vpisu v srednje šole, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 12-478/2006 z dne 7. 2. 2006, se EVA 2005-3311-0062
nadomesti z EVA 2005-3311-0042.
dr. Janez Pogorelec l.r.
v.d. direktorja
Službe Vlade RS za zakonodajo

699.

Popravek Seznama zdravil za uporabo v
veterinarski medicini, za katera je bilo od
23. 12. 2005 do 13. 1. 2006 izdano dovoljenje
za promet
Popravek

V Seznamu zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za
katera je bilo od 23. 12. 2005 do 13. 1. 2006 izdano dovoljenje
za promet, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6-228/2006 z dne
20. 1. 2006, se na koncu besedila akta, za datumom, doda številka
EVA 2006-2711-0056.
dr. Janez Pogorelec l.r.
v.d. direktorja
Službe Vlade za zakonodajo
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700.

Popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev
na območju Občine Kranjska Gora za območje
urejanja Kranjska Gora – Prisank, z oznako
KG/H4
Popravek

V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev na območju Občine Kranjska Gora za območje urejanja
Kranjska Gora – Prisank, z oznako KG/H4, objavljenim v Uradnem
listu RS, št. 82-3617/05 z dne 9. 9. 2005, se prva alinea drugega
odstavka 1. člena pravilno glasi:
»– spremembo podrobnejše namenske rabe se v delu območja urejanja Kranjska Gora – Prisank, z oznako KG/H4,«.
V prvi alinei 2. člena se črta beseda »– osnutek«.
Zadnji odstavek 4. člena (novi dodani 69.d člen) se pravilno
glasi:
»Na zemljišču s parc. št. 499/4, 499/1, 489/8, 501/1, 489/9,
489/2, 489/11 (del) in 489/13 so dopustni posegi oziroma gradnja
objektov z minimalno oddaljenostjo od parcelnih meja 2,50 m,
indeks zazidanosti ne sme preseči 0,35.«
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

701.

Popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Škofja Loka
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 in Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje
Občine Škofja Loka
Popravek

V prilogah tekstualnega in grafičnega dela izdelanega v analogni in digitalni obliki, ki so sestavni deli Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja
Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list
RS, št. 103/04, 103/05) in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za podeželje Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 70/05, 26. 7.
2005; pop. št. 103/05, 18. 11. 2005; pop. št. 121/05, 30. 12. 2005) se
izvede tehnični popravek glede varstva pred hrupom, in sicer tako,
da se območje varstva pred hrupom za območje urejanja BOD-MP
01 in SK pravilno glasi: 3. stopnja varovanja pred hrupom.
Št. 30000-0005/2000
Škofja Loka, dne 10. februarja 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

702.

Popravek Sklepa o določitvi cen vzgojno –
varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
Popravek

V Sklepu o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v
vrtcih Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 109/05) se v tabelo iz 1. in
2. člena doda cena programa II. starostnega obdobja, za homogen
oddelek 3-4 let pri vrtcu Veliki Gaber, v višini »73.739,00« SIT na
otroka mesečno.
Št. 380-05-06/2005
Trebnje, dne 10. februarja 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.
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Popravek Sklepa o uvrstitvi direktorjev javnih
zavodov v plačne razrede
Popravek

V Sklepu o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 14-604/06 z dne 14. 2.
2006, na str. 1431, se v preambuli šesta in sedma vrstica pravilno
glasita: »razred za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina«.
Urednštvo
Uradnega lista RS

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

620. Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO)
621. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ-C)
622. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah (ZASP-C)
623. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem
pravobranilstvu (ZDPra-A)
624. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem
tožilstvu (ZDT-C)
625. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški
službi (ZSS-F)
626. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o azilu
(ZAzil-D)
627. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje
kreditov in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15
milijonov evrov (ZSDVPNPIA)
628. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZOUTI-UPB2)
629. Avtentična razlaga drugega odstavka 187. in drugega odstavka 188. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 41/04) – ORZVO187
630. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
631. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
632. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
633. Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja
avtocest za leto 2006

1489
1497
1501
1504
1508
1512
1517

1521
1522
1527
1527
1527
1527
1527

VLADA

634. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
635. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izobrazbi, ki jo
morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem
postopku, in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka
636. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in
izdelavi načrtov zaščite in reševanja
637. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških
parcelah priobalnega zemljišča ob reki Savi v Občini Litija
638. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških
parcelah priobalnega zemljišča ob potoku Metličica v Občini
Metlika
639. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s
plovil na območju koprskega tovornega pristanišča
692. Sklep o soglasju k imenovanju Igorja Janeza Zajca za častnega konzula Kanade v Republiki Sloveniji s sedežem v
Ljubljani
640. Program sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o ukrepih za
zmanjšanje izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih virov
sevanj
641. Spremembe Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

1528
1528
1529
1531
1531
1531
1600

1532
1533

MINISTRSTVA

642. Pravilnik o namenih, kriterijih, načinu in postopku dodelitve
dodatnih sredstev občinam po 26.a členu Zakona o financiranju občin
643. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
644. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih
za živila

1534
1536
1540
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645. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
646. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo
veljati oziroma za katera bo dovoljenje za promet prenehalo
veljati na predlog imetnikov dovoljenj za promet
693. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu
osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
647. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na
področju kulture
USTAVNO SODIŠČE
648. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Kopru
649. Odločba, da četrti odstavek 49. člena Kazenskega zakonika
ni v neskladju z Ustavo
650. Sklep o začasnem zadržanju dela prve alineje drugega odstavka 17. člena Zakona o trgovini in sklep o delnem sprejemu in delni zavrnitvi pobude
651. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
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1600
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1560
1561
1562
1563

1565
1568

OBČINE
BENEDIKT

672. Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah v Občini
Kamnik
673. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
674. Odlok o spremembah Odloka o oglaševanju v Občini Kamnik
675. Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu Občine
Kamnik
676. Odlok o spremembah Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik
677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v
Občini Kamnik
678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih
cestah
679. Odlok o spremembah Odloka o javnem redu na območju
Velike planine
680. Odlok o spremembah Odloka o uporabi grba in zastave
Občine Kamnik
681. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Kamnik
682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi
v Občini Kamnik
683. Sklep o določitvi višine stroškov izdaje avtotaksi nalepke in
potrdila

KRANJ

654. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Benedikt

684. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
1568

BREZOVICA

655. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VM 10/2 Brezovica

1568

BREŽICE

656. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in
turizem Brežice

1569

CANKOVA

657. Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine Cankova
v plačni razred

CERKNICA

659. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica
660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi
zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici
– cona 2C
661. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v
Občini Cerknica za leto 2006
662. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvenih storitev v Občini
Cerknica

686. Odredba o razporeditvi polnega delovnega časa, poslovnega
časa ter uradnih ur v Občinski upravi Občine Lendava

1574
1577
1577

1578
1579
1582
1582
1582
1583

1583

1584

1587
1588
1588
1589
1589
1589
1590
1590
1591
1591
1591
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1592

LITIJA

687. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Litija

LJUBLJANA

690. Cene najemnin za grobne prostore

1573

1587

LENDAVA

1572

IVANČNA GORICA

669. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori
670. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku
za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna
Gorica

685. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

688. Odlok o oskrbi s pitno vodo
689. Usklajeni osnovni znesek denarne pomoči v letu 2006

IDRIJA

663. Odlok o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj
prodajaln na območju Občine Idrija
664. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Infrastruktura – Pustota Sp. Idrija«
665. Odlok o spremembi območja naselij Srednja Kanomlja in
Spodnja Kanomlja in ustanovitvi naselja Razpotje
666. Odlok o spremembi območja naselja Čekovnik in ustanovitvi
naselja Rejcov grič
667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ukinitvi Lokalne turistične organizacije LTO Idrija – zavoda za pospeševanje turizma
668. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Festivalu idrijske
čipke

LAŠKO

1572

CELJE

658. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zgornja Hudinja–Lahovna

1587

KAMNIK

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

652. Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji
za trg vrednostnih papirjev o poslih investicijskega sklada, ki
jih ta sklepa s skrbnikom premoženja investicijskega sklada
oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom
653. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2006

671. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem
zavodu Vrtec Ivančna Gorica

MURSKA SOBOTA

1593
1594
1599
1599

VERŽEJ

691. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej

1600

POPRAVKI

694. Popravek Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc
695. Popravek Usklajenega zneska materialnih stroškov za rejenca in plačila dela rejniku v letu 2006
696. Popravek Usklajenega zneska družinskih prejemkov v letu
2006
697. Popravek Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate
s posebnimi potrebami
698. Popravek Pravilnika o vpisu v srednje šole
699. Popravek Seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 23. 12. 2005 do 13. 1. 2006 izdano
dovoljenje za promet
700. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev na območju Občine Kranjska Gora
za območje urejanja Kranjska Gora – Prisank, z oznako
KG/H4
701. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine
Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 in Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja
Loka
702. Popravek Sklepa o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
703. Popravek Sklepa o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v
plačne razrede
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