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Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
(uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO-1-UPB2)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. marca 2006
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki obsega:
– Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1
(Uradni list RS, št. 40/04 z dne 20. 4. 2004),
– Zakon o davčnem postopku – ZDavP-1 (Uradni list
RS, št. 54/04 z dne 20. 5. 2004),
– Popravek Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
– ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 70/04 z dne 28. 6. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1A (Uradni list RS, št.
139/04 z dne 28. 12. 2004) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1B (Uradni list RS, št.
108/05 z dne 2. 12. 2005).
Št. 435-01/90-3/71
Ljubljana, dne 7. marca 2006
EPA 605-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
uradno prečiščeno besedilo
(ZDDPO-1-UPB2)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost
plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo naslednje direktive Evropske skupnosti:
– Direktiva Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990
o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, pre-

nose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb
iz različnih držav članic, UL L 225 z dne 20. 8. 1990, s
spremembami;
– Direktiva Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990
o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih
družb iz različnih držav članic, UL L 225 z dne 20. 8. 1990,
s spremembami;
– Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o
skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin
med povezanimi družbami iz različnih držav članic, UL L 157
z dne 26. 6. 2003.
2. člen
(pripadnost davka)
Davek od dohodkov pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: davek) po tem zakonu je prihodek državnega proračuna.
II. ZAVEZANEC ZA DAVEK IN DAVČNA OBVEZNOST
3. člen
(zavezanec za davek)
(1) Zavezanec oziroma zavezanka za davek je pravna
oseba domačega in tujega prava (v nadaljnjem besedilu:
zavezanec).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, je zavezanec
tudi združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec po zakonu, ki ureja dohodnino.
(3) Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti niso zavezanci, če s tem zakonom ni določeno drugače.
4. člen
(obseg davčne obveznosti)
(1) Rezident oziroma rezidentka Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: rezident) je zavezan za davek od vseh dohodkov,
ki imajo svoj vir v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija), in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir izven
Slovenije.
(2) Nerezident oziroma nerezidentka Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nerezident) je zavezan za davek od vseh
dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji v skladu z 8. členom
tega zakona, in sicer:
1. dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem aktivnosti v
poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji; in
2. drugih dohodkov.

Stran

3474 /

Št.

33 / 30. 3. 2006

5. člen
(rezident in nerezident)
(1) Zavezanec je rezident Slovenije, če izpolnjuje vsaj
enega izmed naslednjih pogojev:
1. ima sedež v Sloveniji,
2. ima kraj dejanskega upravljanja v Sloveniji.
(2) Zavezanec je nerezident Slovenije, če ne izpolnjuje
vsaj enega od pogojev iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(poslovna enota nerezidenta)
(1) Poslovna enota nerezidenta po tem zakonu je kraj
poslovanja, to je kraj, v katerem ali preko katerega nerezident
v celoti ali delno opravlja aktivnosti v Sloveniji.
(2) Za poslovno enoto nerezidenta se šteje zlasti:
1. pisarna, podružnica, tovarna, delavnica, rudnik, kamnolom ali drug kraj, kjer se pridobivajo ali izkoriščajo naravni viri;
2. gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali
nadzor ali svetovanje v zvezi z njimi, če aktivnosti trajajo dlje
kot šest mesecev.
(3) Za poslovno enoto nerezidenta se šteje tudi opravljanje storitev, vključno s svetovalnimi ali poslovodskimi
storitvami, če za isti ali povezan projekt opravljanje storitev
traja dlje kot 90 dni v kateremkoli obdobju zaporednih 12
mesecev.
(4) Kot poslovna enota nerezidenta se obravnava tudi
posrednik, ki deluje v imenu nerezidenta, v zvezi s katerimikoli aktivnostmi za nerezidenta, če:
1. ima in običajno uporablja pooblastilo za sklepanje pogodb v imenu nerezidenta, razen če so aktivnosti posrednika
omejene na tiste iz 7. člena tega zakona, zaradi česar se ta
kraj poslovanja ne bi štel za poslovno enoto nerezidenta; ali
2. nima pooblastila iz 1. točke tega odstavka, vendar
običajno vzdržuje zaloge proizvodov ali trgovskega blaga, iz
katerih redno dostavlja to blago v imenu nerezidenta.
(5) Kot poslovna enota nerezidenta se obravnava tudi
posrednik, ki v svojem imenu deluje za nerezidenta, v okviru
svoje redne dejavnosti kot borzni posrednik, posrednik s
splošnim pooblastilom ali katerikoli drug neodvisni posrednik,
kadar deluje v celoti ali pretežno v imenu nerezidenta in se
pogoji in okoliščine v poslovnih in finančnih razmerjih med
tem nerezidentom in tem posrednikom razlikujejo od tistih, ki
bi bili v razmerjih med nepovezanimi osebami.
(6) Gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve
ali nadzor ali svetovanje v zvezi z njimi, ki trajajo dlje kot šest
mesecev, se šteje za poslovno enoto nerezidenta od dneva
začetka aktivnosti, vključno s pripravljalnimi deli.
7. člen
(kraj poslovanja, ki ni poslovna enota)
Kraj poslovanja se ne šteje za poslovno enoto nerezidenta, če nerezident:
1. uporablja prostore le za skladiščenje, razstavljanje ali
dostavo dobrin ali blaga, ki mu pripadajo;
2. vzdržuje zaloge dobrin ali blaga, ki mu pripadajo, le
zaradi skladiščenja, razstavljanja ali dostave;
3. vzdržuje zaloge dobrin ali blaga, ki mu pripadajo, le
zaradi predelave s strani druge osebe;
4. vzdržuje kraj poslovanja le zaradi nakupa dobrin ali
blaga ali zbiranja informacij zase;
5. vzdržuje kraj poslovanja le zaradi opravljanja kakršnekoli druge aktivnosti pripravljalne ali pomožne narave
zase;
6. vzdržuje kraj poslovanja le za kakršnokoli kombinacijo aktivnosti, določenih v 1. do 5. točki tega člena, pod pogojem, da je splošna aktivnost kraja poslovanja, ki je posledica
te kombinacije, pripravljalne ali pomožne narave.
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8. člen
(vir dohodkov)
(1) Dohodki po tem zakonu, ki imajo vir v Sloveniji, so:
1. dohodki od nepremičnin in pravic na nepremičninah,
če gre za nepremičnine, ki se nahajajo v Sloveniji, in dohodki
iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se opravlja na zemljiščih, ki se nahajajo v Sloveniji;
2. dohodki od izkoriščanja ali pravice do izkoriščanja
nahajališč rude, virov ter drugega naravnega bogastva, ki se
nahajajo v Sloveniji;
3. dohodki od vrednostnih papirjev, ki jih izdajo gospodarske družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, ki so
ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije, ter od deležev
v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji;
4. dohodki nerezidenta, doseženi v poslovni enoti tega
nerezidenta ali preko poslovne enote tega nerezidenta, ki se
nahaja v Sloveniji;
5. dividende, ki jih plača rezident Slovenije ali so mu
bile zaračunane;
6. obresti, ki jih izplača rezident Slovenije ali nerezident preko svoje poslovne enote v Sloveniji ali so mu bile
zaračunane;
7. dohodki od uporabe ali pravice uporabe avtorskih
pravic, patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic in dohodki od drugih podobnih plačil, ki jih
izplača rezident Slovenije ali nerezident preko svoje poslovne
enote v Sloveniji ali so mu bili zaračunani;
8. dohodki od odsvojitve nepremičnin iz 1. in premoženja iz 2. točke tega odstavka;
9. dohodki od odsvojitve premičnin, ki se nahajajo v
Sloveniji;
10. dohodki od odsvojitve vrednostnih papirjev in lastniških deležev iz 3. točke tega odstavka;
11. dohodki od odsvojitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja poslovne enote nerezidenta v Sloveniji, in
dohodek iz odsvojitve take poslovne enote;
12. dohodki od storitev nastopajočih izvajalcev ali športnikov v Sloveniji, ki pripadajo drugi osebi;
13. vsak drug dohodek, pridobljen v Sloveniji;
14. vsak drug dohodek, ki ga je izplačal rezident ali
nerezident preko svoje poslovne enote, ali mu je bil zaračunan.
(2) Dohodek iz 8. točke prvega odstavka tega člena
je tudi dohodek od odsvojitve lastniških deležev in pravic iz
lastniških deležev v družbi, zadrugi ali drugi obliki organiziranja, katerih več kot polovico vrednosti izhaja posredno ali
neposredno iz nepremičnin in pravic na nepremičninah, ki se
nahajajo v Sloveniji.
(3) Če Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in
Banka Slovenije izplačujejo ali so jim bili zaračunani dohodki
iz prvega odstavka tega člena, se štejejo za rezidenta.
(4) Dohodki po tem zakonu, ki nimajo vira v Sloveniji, so
dohodki z virom izven Slovenije.
III. OPROSTITVE
9. člen
(oprostitev davka za zavezanca, ki je ustanovljen za
opravljanje nepridobitne dejavnosti)
(1) Zavezanec, kot zavod, društvo, ustanova, verska
skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ne plača davka po tem zakonu, če:
1. je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za
opravljanje nepridobitne dejavnosti, in
2. ima v vsem davčnem obdobju finančno in materialno
poslovanje in akte v zvezi s tem, zlasti svoj temeljni akt,
usklajeno z določbami zakona, ki ureja njegovo ustanovitev
oziroma delovanje.
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(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, plača zavezanec iz prvega odstavka tega člena davek po tem zakonu od
dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.
(3) Zavezanec izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega odstavka tega člena zlasti, če:
1. uporablja presežke prihodkov nad odhodki;
2. zmanjšuje ustanovitveno premoženje;
3. izplačuje plače;
4. nagrajuje člane uprave in izkazuje stroške poslovanja;
5. nalaga prosta sredstva;
6. ravna z ostankom premoženja pri prenehanju
v skladu z določbami zakona, ki ureja njegovo ustanovitev
oziroma delovanje.
IV. PREDMET OBDAVČITVE IN DAVČNO OBDOBJE
10. člen
(predmet in obdobje obdavčitve)
(1) Z davkom so obdavčeni dohodki zavezanca, določeni s tem zakonom, v davčnem obdobju, ki je koledarsko
leto.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, davčni zavezanec lahko izbere, da bo njegovo davčno obdobje enako
njegovemu poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega
leta, pri čemer davčno obdobje ne sme presegati obdobja
12 mesecev.
(3) Davčni zavezanec iz drugega odstavka tega člena
mora o izbiri obvestiti davčni organ. Izbranega davčnega
obdobja davčni zavezanec ne sme spreminjati pet let.
V. DAVČNA OSNOVA
1. Splošne določbe
11. člen
(davčna osnova)
(1) Osnova za davek rezidenta in nerezidenta za aktivnost, ki jo opravlja v poslovni enoti ali preko poslovne enote
v Sloveniji, je dobiček, ki se ugotovi v skladu z določbami
tega zakona.
(2) Dobiček je presežek prihodkov nad odhodki, ki so
določeni s tem zakonom.
(3) Če ta zakon ne določa drugače, se za ugotavljanje
dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu
poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu
poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in izid, na
podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi
standardi.
(4) Prihodki in odhodki se priznajo glede na čas nastanka.
(5) Osnova za davčni odtegljaj od dohodkov, navedenih
v 68. členu tega zakona, je vsak posamezen dohodek.
11.a člen
(davčna osnova pri spremembah računovodskih usmeritev,
popravkih napak in prevrednotenjih)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju
prihodkov in odhodkov zavezanca se zneski, ki predstavljajo
razlike, zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in davčno priznanih
odhodkih po tem zakonu, za katere se preračuna preneseni
čisti poslovni izid ali druge sestavine kapitala, vključijo v
davčno osnovo, in sicer, da povečujejo oziroma zmanjšujejo
davčno osnovo.
(2) Pri ugotavljanju davčne osnove se znesek prevrednotovalnega popravka kapitala, ki je posledica prevredno-
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tenja gospodarskih kategorij in ga zavezanec prenese v
preneseni čisti poslovni izid ali druge kapitalske postavke,
vključi v davčno osnovo v letu prenosa.
12. člen
(davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami)
(1) Pri ugotavljanju prihodkov zavezanca se upoštevajo
transferne cene s povezanimi osebami za sredstva, vključno
z neopredmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar prihodki
najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem cen takih ali
primerljivih sredstev ali storitev, ki se v primerljivih okoliščinah
dosežejo ali bi se dosegle na trgu med nepovezanimi osebami (v nadaljnjem besedilu: primerljive tržne cene).
(2) Pri ugotavljanju odhodkov zavezanca se upoštevajo
transferne cene s povezanimi osebami za sredstva, vključno
z neopredmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar odhodki
največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih
tržnih cen.
(3) Primerljive tržne cene iz prvega in drugega odstavka
tega člena se določijo z eno od naslednjih metod ali s kakršno koli kombinacijo naslednjih metod:
1. metodo primerljivih prostih cen;
2. metodo preprodajnih cen;
3. metodo dodatka na stroške;
4. metodo porazdelitve dobička;
5. metodo stopnje čistega dobička;
ali katerokoli drugo metodo.
(4) Za povezani osebi se štejeta zavezanec rezident in
pravna oseba ali oseba brez pravne osebnosti, ki ni rezident
(v nadaljnjem besedilu: tuja oseba), ki sta povezani tako, da
je rezident neposredno ali posredno udeležen v upravljanju,
nadzoru ali kapitalu tuje osebe, ali je tuja oseba neposredno
ali posredno udeležena v upravljanju, nadzoru ali kapitalu rezidenta, ali je ista oseba neposredno ali posredno udeležena
v upravljanju, nadzoru ali kapitalu rezidenta in tuje osebe ali
dveh rezidentov.
(5) Osebi po četrtem odstavku tega člena se štejeta za
povezani, če:
1. ima zavezanec rezident neposredno ali posredno v
lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v
kapitalu ali glasovalnih pravic v tuji osebi; ali
2. ima tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu ali
glasovalnih pravic v rezidentu; ali
3. ima ista pravna oseba hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev ali glasovalnih pravic v rezidentu in tuji osebi ali dveh
rezidentih; ali
4. imajo iste fizične osebe ali njihovi družinski člani
neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali
števila delnic ali deležev ali glasovalnih pravic ali so udeleženi v nadzoru ali upravljanju v rezidentu in tuji osebi ali
dveh rezidentih.
(6) Za družinske člane se po tem in po 13. členu tega
zakona štejejo zakonec oziroma oseba, s katero fizična
oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima
po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja,
enake pravne posledice kot zakonska zveza, brat ali sestra,
neposredni prednik ali posvojitelj ali neposredni potomec ali
posvojenec.
(7) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu:
minister), pristojen za finance, podrobneje predpiše izvajanje
tega člena.
13. člen
(davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami
rezidenti)
(1) Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za posle med
zavezancema rezidentoma, ki sta povezani osebi, se davčna
osnova ne povečuje oziroma zmanjša, če je zmanjšanje ozi-
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roma povečanje davčne osnove pri enem zavezancu enako
povečanju oziroma zmanjšanju davčne osnove pri drugem
zavezancu glede na določen posel med njima in takšno
ugotavljanje prihodkov in odhodkov ne povzroči znižanja
celotnega davčnega učinka.
(2) Za povezani osebi po prvem odstavku tega člena se
štejeta rezidenta, če sta neposredno ali posredno povezana
v kapitalu, upravljanju ali nadzoru in eden vpliva ali ima možnost vplivati na sprejemanje odločitev drugega, ali če med
rezidentom in drugo osebo obstajajo druga razmerja, ki se
razlikujejo od razmerij med nepovezanimi osebami, zlasti
razmerje z osebo, ki ima ugodnejši davčni položaj, in bi se
posli opravili pod drugačnimi pogoji, če ugodnejšega davčnega položaja ne bi bilo.
(3) Za povezani osebi iz drugega odstavka tega člena
se štejeta zlasti osebi, ki sta povezani v kapitalu, upravljanju
ali nadzoru tako, da ima ena oseba neposredno ali posredno
v lasti najmanj 25% deležev ali delnic ali glasovalnih pravic
v drugi osebi ali sta poslovno povezani ali če sodelujejo v
nadzornih telesih ali upravljanju iste osebe ali njihovi družinski člani.
(4) Za osebo iz drugega odstavka tega člena, ki ima
ugodnejši davčni položaj, se zlasti šteje:
1. oseba, ki je oproščena plačevanja davka po tem
zakonu;
2. oseba, ki plačuje davek po stopnji, nižji od stopnje iz
53. člena tega zakona (25%);
3. oseba, ki izkazuje davčno izgubo.
14. člen
(podatki v zvezi s povezanimi osebami po 12. in 13. členu
tega zakona)
(1) Zavezanec zagotavlja in hrani podatke o povezanih
osebah, poslovanju s temi osebami, vrsti uporabljenih metod za določanje primerljivih tržnih cen in razlogih za izbiro
uporabljenih metod v obsegu, obliki in v roku v skladu z
zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) Predlaganje podatkov iz prvega odstavka tega člena
davčnemu organu ter njihovo dajanje na razpolago v času
nadzora določa zakon, ki ureja davčni postopek.
15. člen
(obresti med povezanimi osebami)
(1) Pri ugotavljanju prihodkov se upoštevajo obračunane obresti na dana posojila od povezanih oseb, vendar najmanj do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila
znane priznane obrestne mere.
(2) Pri ugotavljanju odhodkov se upoštevajo obračunane obresti na prejeta posojila od povezanih oseb, vendar
največ do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne mere.
(3) Priznano obrestno mero iz prvega in drugega odstavka tega člena določi in objavi minister, pristojen za finance, pred začetkom davčnega obdobja, za katerega se bo
uporabljala, pri tem pa upošteva, da gre za obrestno mero, ki
se v primerljivih okoliščinah doseže ali bi se dosegla na trgu
med nepovezanimi osebami.
16. člen
(rezervacije)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju
prihodkov in odhodkov se oblikovanje rezervacij ne upošteva,
razen če s tem zakonom ni določeno drugače.
(2) Odprava in poraba rezervacij se upošteva na način,
da se prihodki izvzemajo in odhodki priznavajo tako, da v
davčno osnovo niso ponovno vključeni prihodki in odhodki,
ki so predhodno povečevali davčno osnovo, razen če s tem
zakonom ni določeno drugače.
(3) Kot oblikovanje oziroma odprava in poraba rezervacij po prvem in drugem odstavku tega člena se obravnava
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tudi njihov popravek na sedanjo vrednost izdatkov na koncu
obračunskega obdobja.
(4) Rezervacije, oblikovanje katerih se po tem zakonu
prizna kot odhodek in se lahko odpravljajo kot nepotrebne v
več letih, se pri določanju davčne osnove vštevajo v davčno
osnovo kot prihodek v celoti v prvem letu odprave, in sicer
največ do višine predhodno priznanega odhodka za njihovo
oblikovanje.
17. člen
(prevrednotenje)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove se odhodki prevrednotenja, ki je posledica spremembe kupne moči domače
valute, ki se po slovenskih računovodskih standardih opravi
na koncu poslovnega leta pri kapitalu, ne priznajo.
(2) Odhodki zaradi prevrednotenja, ki ni prevrednotenje
iz prvega odstavka tega člena, razen odhodkov, nastalih
zaradi prevrednotenja dolgov, terjatev, finančnih naložb in denarnih terjatev, kateri se po slovenskih računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja,
in odhodki zaradi uporabe kapitalske metode vrednotenja
finančnih naložb, se ne priznajo. Odprava oslabitev se upošteva na način, da se prihodki izvzemajo, tako da v davčno
osnovo niso vključeni, zato da se obdavčijo, če se predhodna
oslabitev ni upoštevala.
(3) Odhodki zaradi prevrednotenja, ki se po drugem
odstavku tega člena ne priznajo, se priznajo ob prodaji ali
drugačni odtujitvi sredstev in ob poravnavi ali drugačni odtujitvi dolgov.
2. Prihodki
18. člen
(izvzem prihodkov od udeležbe na dobičku)
(1) Pri določanju davčne osnove zavezanca, ki prejme
dividende oziroma druge deleže iz dobička (v nadaljnjem
besedilu: prejemnik), se te dividende oziroma drugi deleži
iz dobička (v nadaljnjem besedilu: dividende) izvzemajo iz
davčne osnove, če:
1. je prejemnik udeležen v kapitalu oziroma pri upravljanju osebe, ki deli dobiček za dividende (v nadaljnjem besedilu: izplačevalec) tako, da je imetnik poslovnega deleža,
delnic ali glasovalnih pravic v višini najmanj 20%, in
2. znaša čas trajanja udeležbe v kapitalu oziroma pri
upravljanju izplačevalca v skladu s 1. točko tega odstavka
najmanj 24 mesecev, in
3. je izplačevalec zavezanec za davek, ter ni rezident
države, v primeru poslovne enote pa se ta ne nahaja v državi,
z ugodnejšim davčnim okoljem, ki je za namene tega člena
država, v kateri je splošna, povprečna, nominalna stopnja
obdavčitve dobička družb nižja od 12,5%.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se za prejemnika nerezidenta uporabljajo, če je njegova udeležba v kapitalu
oziroma upravljanju osebe, ki deli dobiček, povezana z aktivnostmi, ki jih nerezident opravlja v poslovni enoti v Sloveniji
oziroma preko poslovne enote v Sloveniji.
(3) Prejemnik, ki še ne izpolnjuje pogoja iz 2. točke prvega odstavka tega člena, izpolnjuje pa druge pogoje iz prvega
ali drugega odstavka tega člena, lahko izvzame dividende iz
davčne osnove po prvem ali drugem odstavku tega člena pod
pogojem, da izroči pristojnemu davčnemu organu ustrezno
bančno garancijo za znesek davka, ki bi ga moral plačati,
če jih ne bi izvzel. Davčni organ lahko unovči garancijo, če
se pogoj iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne izpolni.
Garancija poteče z dnem, ko se pogoj iz 2. točke prvega
odstavka tega člena izpolni.
(4) Šteje se, da je pogoj iz 3. točke prvega odstavka
tega člena izpolnjen, če je izplačevalec:
1. oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja
skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in
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odvisne družbe iz različnih držav članic Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU), in jih določi minister, pristojen za
finance; in
2. je za davčne namene rezident v državi članici EU v
skladu s pravom te države in se v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico EU, ne šteje kot rezident izven EU; in
3. je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi
se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične
družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih
določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne
šteje družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire
obdavčitve.
(5) Pri določanju davčne osnove po prvem oziroma
drugem odstavku tega člena se odhodki, ki se nanašajo na
udeležbo, ne priznajo.
(6) Za ustrezno bančno garancijo se šteje bančna garancija banke s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU,
s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv
pristojnega davčnega organa ter brez ugovorov, davčnemu
organu izplačala znesek davka iz tretjega odstavka tega
člena, z rokom veljavnosti do dneva izpolnitve pogoja glede
časa trajanja udeležbe v skladu z 2. točko prvega odstavka
tega člena.
(7) Način izvajanja tega člena ureja zakon, ki ureja
davčni postopek.
19. člen
(izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti)
Pri določanju davčne osnove zavezanca iz 9. člena tega
zakona se prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna,
ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzemajo iz
davčne osnove.
19.a člen
(izvzem prihodkov zaradi nepriznanih odhodkov)
Pri določanju davčne osnove zavezanca se izvzamejo iz davčne osnove prihodki, ki v tekočem ali predhodnih
davčnih obdobjih kot nepriznani odhodki, določeni v 6., 7.
in 9. a) točki prvega odstavka 21. člena tega zakona, niso
zmanjševali davčne osnove.
3. Odhodki
20. člen
(splošno)
(1) Za ugotavljanje dobička se priznajo odhodki, potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu.
(2) Odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, so
odhodki, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da:
1. niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in
niso posledica opravljanja dejavnosti,
2. imajo značaj privatnosti,
3. niso skladni z običajno poslovno prakso.
(3) Odhodki niso skladni z običajno poslovno prakso, če
niso običajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti glede na
pretekle in druge izkušnje in primerjavo z drugimi dejavnostmi ter dejstvi in okoliščinami, razen odhodkov, nastalih zaradi
izrednih in nepogostih dogodkov, kot so naravne nesreče ali
zaradi drugih izrednih in nepogostih dogodkov.
21. člen
(nepriznani odhodki)
(1) Kot odhodki se ne priznajo:
1. naložbe, zlasti za pridobitev in izboljšanje zemljišča,
pridobitev, izboljšanje, obnovo in rekonstrukcijo osnovnih
sredstev, ki povečujejo nabavno vrednost osnovnih sredstev
oziroma zmanjšujejo popravek vrednosti osnovnih sredstev,
materialne pravice, delnice in deleže gospodarskih družb ter
druge finančne naložbe in druga sredstva;
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2. delitev dobička, zlasti za dividende in druge dohodke,
ki so po določbah tega zakona podobni dividendam, rezerve
iz dobička, nagrade upravi in članom nadzornega sveta zavezanca, ki imajo naravo udeležbe v dobičku;
3. odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let;
4. rezervacije za kritje možnih izgub;
5. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, primeroma za zabavo, oddih, šport in rekreacijo, vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost;
6. stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev;
7. kazni, ki jih izreče pristojni organ;
8. davki, in sicer:
a) davek, ki se pobira po tem zakonu;
b) davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil kot odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek
na dodano vrednost;
c) davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba;
9. obresti;
a) od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev;
b) od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež ali prebivališče v državah z ugodnejšim davčnim okoljem, ki so
za namene te podtočke države, razen držav članic EU, v
katerih je splošna nominalna stopnja obdavčitve dobička
nižja od 12,5%;
10. podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi,
dane fizičnim ali pravnim osebam zato, da nastane oziroma
ne nastane določen dogodek, ki drugače ne bi, primeroma,
da se hitreje ali ugodneje opravi ali se opusti določeno dejanje;
11. donacije.
(2) Stroški iz 5. točke prvega odstavka tega člena so:
1. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov
in povezanih oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali
najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje teh
oseb;
2. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje drugih
oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje teh oseb;
3. stroški ugodnosti, ki jih delavcem zagotavlja delodajalec (bonitete).
(3) Stroški iz 3. točke drugega odstavka tega člena so
zlasti stroški:
1. premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in drugih zavarovalnih premij;
2. danih, subvencioniranih ali s popustom prodanih proizvodov oziroma storitev;
3. počitniških nastanitev in drugih nastanitev, ki niso
povezane z delom;
4. članarin poklicnim združenjem, razen če so potrebne
za poslovanje in če so plačane za članstvo v združenjih, v
katerih delodajalec ne more biti član;
5. članarin in drugi stroški povezani z zabavo, oddihom,
športom in rekreacijo in drugi stroški privatne rabe;
6. drugih ugodnosti, kot so zagotovitev parkirnega mesta, službene obleke, razen uniform.
(4) Stroški iz drugega odstavka tega člena se ne priznajo, če gre za brezplačno uporabo. Stroški iz 2. in 3. točke
drugega odstavka tega člena se priznajo, če se te storitve
oziroma ugodnosti plačujejo, vendar največ do višine takšnega plačila oziroma povračila. Stroški sredstev v lasti
ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje,
nastali v času uporabe teh sredstev za privatno rabo, se ne
priznajo sorazmerno takšni rabi.
22. člen
(delno priznani odhodki)
Kot odhodki se priznajo v višini 50%:
1. stroški reprezentance,
2. stroški nadzornega sveta.
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23. člen
(odpis terjatev)
Odpis terjatve se prizna kot odhodek, ko je odpis terjatve evidentiran v poslovnih knjigah, če:
1. je bil znesek terjatve že vključen v prihodke, in
2. so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila dolga.
24. člen
(odhodki zalog)
(1) Porabljene oziroma prodane zaloge se priznajo kot
odhodek v obračunanem znesku, vendar največ do zneska,
ki se ugotovi v skladu z izbrano metodo vrednotenja zalog.
(2) Zavezanec ne sme spreminjati izbrane metode vrednotenja zalog najmanj pet let.
25. člen
(obresti od presežka posojil)
(1) Kot odhodek se ne priznajo obresti od posojil, razen
pri posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so prejeta
od delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem
obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% delnic
ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, če
kadarkoli v davčnem obdobju ta posojila presegajo štirikratnik
zneska deleža tega delničarja oziroma družbenika v kapitalu
zavezanca (v nadaljnjem besedilu: presežek posojil), ugotovljene glede na znesek in obdobje trajanja presežka posojil
v davčnem obdobju.
(2) Za posojila delničarja oziroma družbenika po prvem
odstavku tega člena se štejejo tudi posojila tretjih oseb, za
katera jamči ta delničar oziroma družbenik, in posojila banke, če so dana v zvezi z depozitom tega delničarja oziroma
družbenika v tej banki.
(3) Znesek deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila se določi za davčno obdobje kot
povprečje na podlagi stanja vplačanega kapitala, prenesenega čistega dobička in rezerv na zadnji dan vsakega meseca
v davčnem obdobju.
26. člen
(amortizacija)
(1) Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se kot odhodek prizna
največ do zneska, obračunanega z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišje letne amortizacijske stopnje, ki je določena s tem zakonom.
(2) Amortizacija se obračunava posamično.
(3) Sredstva, ki se amortizirajo, ter pričetek obračunavanja amortizacije določajo predpisi in računovodski standardi.
(4) Najvišja letna amortizacijska stopnja po določbah
prvega odstavka tega člena znaša za:
1. gradbene objekte 5%,
2. opremo, vozila, razen za osebne avtomobile, in mehanizacijo 25%,
3. osebne avtomobile 12,5%,
4. računalnike in računalniško opremo 50%,
5. večletne nasade 10%,
6. osnovno čredo 20%,
7. druga vlaganja 10%,
8. dobro ime 10%.
(5) Ne glede na določbe prvega do četrtega odstavka
tega člena se pri opredmetenem osnovnem sredstvu, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega
posamična nabavna vrednost ne presega tolarske vrednosti
500 EUR, kot odhodek ob prenosu v uporabo prizna odpis
celotne nabavne vrednosti.
(6) Amortizacija dokončno amortiziranega sredstva se
ne prizna kot odhodek, tudi če se takšno sredstvo še naprej
uporablja za opravljanje dejavnosti.
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(7) Pri prodaji ali drugačni odtujitvi sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo po tem členu se prihodki
in odhodki upoštevajo na način, da ne pride do njihovega
neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja.
27. člen
(rezervacije pri bankah in zavarovalnicah)
(1) Posebne rezervacije, ki jih mora oblikovati banka
glede posebnih tveganj, se priznajo banki kot odhodek v
obračunanih zneskih, vendar največ do višine, ki jo določa
zakon, ki ureja bančništvo.
(2) Zavarovalno tehnične rezervacije, ki jih mora zavarovalnica obvezno oblikovati v skladu z zakonom, ki ureja
zavarovalništvo, se pri zavarovalnici priznajo kot odhodek
v obračunanih zneskih, vendar največ do višine ali zgornje
meje v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo.
28. člen
(plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo)
(1) Plače ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela
zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti
z dela delavcev se priznajo kot odhodek v obračunanem
znesku.
(2) Plače ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela
zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z
dela poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi se priznajo kot odhodek v
obračunanem znesku.
(3) Nagrade vajencem se priznajo kot odhodek v obračunanem znesku v skladu z zakonom.
(4) Regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračila stroškov v
zvezi z delom, to so stroški prehrane med delom, prevoza na
delo in z dela, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje ter povračila stroškov na službenem potovanju, to so:
1. dnevnica,
2. povračilo stroškov prevoza, vključno s povračilom
stroškov za uporabo delojemalčevega osebnega vozila za
službene namene (kilometrina),
3. povračilo stroškov za prenočišče,
se kot odhodek priznajo do višine, ki jo določi Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.
(5) Kot odhodek se ne priznajo plače in druga izplačila
v zvezi z zaposlitvijo, ki se izplačajo na podlagi udeležbe v
dobičku.
4. Izguba
29. člen
(izguba in pokrivanje izgube)
(1) Izguba po tem zakonu je presežek odhodkov nad
prihodki, ki so določeni s tem zakonom.
(2) Izgubo v davčnem obdobju lahko zavezanec pokriva
z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih sedmih davčnih
obdobjih, če zakon ne določa drugače.
(3) Pri zmanjšanju davčne osnove na račun izgub iz
preteklih davčnih obdobij, se davčna osnova najprej zmanjša
za izgubo starejšega datuma.
(4) Zmanjšanje davčne osnove zaradi izgub iz preteklih
davčnih obdobij je dovoljeno največ do višine davčne osnove
davčnega obdobja.
(5) Če se v davčnem obdobju neposredno ali posredno
lastništvo delniškega kapitala oziroma kapitalskih deležev
ali glasovalnih pravic zavezanca spremeni za več kot 25%
glede na njihovo vrednost ali število na začetku davčnega
obdobja ali na koncu preteklega davčnega obdobja, drugi
odstavek tega člena ne velja za izgube, ki so nastale v tem
in v preteklih davčnih obdobjih.
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VI. OBDAVČITEV PRI PRENOSU DEJAVNOSTI,
ZAMENJAVAH KAPITALSKIH DELEŽEV, ZDRUŽITVAH
IN DELITVAH
1. Obdavčitev pri prenosu dejavnosti
30. člen
(prenos dejavnosti)
Za prenos dejavnosti po tem členu se šteje transakcija,
s katero družba (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba),
ne da bi prenehala, prenese eno ali več dejavnosti na drugo že ustanovljeno družbo (v nadaljnjem besedilu: družba
prejemnica), v zamenjavo za izdajo ali prenos vrednostnih
papirjev, ki predstavljajo deleže v kapitalu družbe prejemnice,
prenosni družbi. Za dejavnost po tem členu se štejejo vsa
sredstva in obveznosti, ki se pripišejo delu družbe, ki z organizacijskega vidika predstavlja posebno poslovanje.
31. člen
(pravice)
Pri prenosu dejavnosti je:
1. prenosna družba oproščena davka v zvezi z dobički
in izgubami, ki nastanejo pri prenosu sredstev in obveznosti,
ki pripadajo prenešeni dejavnosti ali dejavnostim,
2. družba prejemnica upravičena do:
a) prenosa rezerv in rezervacij, ki jih je oblikovala prenosna družba in se pripišejo prenešeni dejavnosti ali dejavnostim, z upoštevanjem davčnih oprostitev in pogojev, ki bi
veljali za prenosno družbo, če prenos ne bi bil izvršen;
b) prenosa izgub, ki se pripišejo prenešeni dejavnosti ali
dejavnostim, pod pogoji, ki bi veljali za prenosno družbo, če
prenos ne bi bil izvršen.
32. člen
(pogoji)
(1) Prenosna družba in družba prejemnica imata pravice iz 31. člena tega zakona, če sta rezidenta Slovenije in/ali
rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, in sicer:
1. če sta prenosna družba in družba prejemnica rezidenta Slovenije, za prenos dejavnosti v Sloveniji ali v državi
članici EU, ki ni Slovenija;
2. če je prenosna družba rezident države članice EU, ki
ni Slovenija, in je družba prejemnica rezident Slovenije, za
prenos dejavnosti, ki se nahaja(jo) v Sloveniji, če po prenosu prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve in
izgube ne pripadajo poslovni enoti družbe prejemnice izven
Slovenije;
3. če je družba prejemnica rezident države članice EU,
ki ni Slovenija, in je prenosna družba rezident Slovenije ali države članice EU, ki ni Slovenija, pod pogojem, da po prenosu
prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve in izgube pripadajo poslovni enoti družbe prejemnice v Sloveniji.
(2) Za rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, se
šteje družba:
1. ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen
sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose
sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih
držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance;
2. ki je za namene obdavčitve rezident države članice
EU v skladu s pravom te države in se ne šteje kot rezident
izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju
dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjenega z državo nečlanico; in
3. ki je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih
deležev družb iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance. Za zavezanca se ne šteje družba,
ki je davka oproščena ali ima možnost izbire.
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33. člen
(vrednotenje in prevzem pravic in obveznosti)
(1) Prenosna družba iz 31. člena tega zakona ovrednoti
prejete vrednostne papirje družbe prejemnice po tržni ceni
na dan prenosa.
(2) Družba prejemnica iz 31. člena tega zakona ovrednoti prevzeta sredstva in obveznosti po knjigovodski vrednosti, ki jo imajo pri prenosni družbi ob prenosu, amortizira
prenešena sredstva tako, kot bi se amortizirala pri prenosni
družbi, če prenos ne bi bil izvršen in prevzame pravice in
obveznosti prenosne družbe v zvezi s prenešenimi rezervami
in rezervacijami.
34. člen
(posebna ureditev v primeru poslovne enote)
Če je prenosna družba rezident Slovenije in je družba
prejemnica rezident države članice EU, ki ni Slovenija, se
za prenos ene ali več dejavnosti, ki predstavljajo eno ali
več poslovnih enot, ki se nahajajo v državi članici EU, ki ni
Slovenija, 31. člen tega zakona ter 33. člen tega zakona
ne uporabljata, prenosna družba pa ima pravico do odbitka
davka, ki je posledica prenosa, ki bi ga ta država članica EU
zaračunala kot posledico tega prenosa, če ne bi bila uveljavljena ureditev enotnega sistema obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih
deležev družb iz različnih držav članic EU.
35. člen
(dovoljenje)
(1) Prenosni družbi in družbi prejemnici se upravičenja
od 30. do 35. člena tega zakona priznajo na podlagi dovoljenja davčnega organa, če so izpolnjeni pogoji po teh členih in
če prenosna družba obdrži prejete vrednostne papirje družbe
prejemnice za obdobje najmanj 36 mesecev po prenosu
dejavnosti.
(2) Če prenosna družba odsvoji prejete vrednostne
papirje pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena, se
šteje, da pogoj trajanja udeležbe ni izpolnjen, razen če prenosna družba in družba prejemnica dokažeta, da glavni namen
ali eden glavnih namenov prenosa dejavnosti ni izogibanje
davčnim obveznostim.
2. Obdavčitev pri zamenjavi kapitalskih deležev
36. člen
(zamenjava kapitalskih deležev)
(1) Za zamenjavo kapitalskih deležev se šteje transakcija, s katero pridobi družba (v nadaljnjem besedilu: družba
prevzemnica) vrednostne papirje druge družbe (v nadaljnjem
besedilu: prevzeta družba) v zamenjavo za izdajo ali prenos
lastnih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: novi vrednostni papirji) družbenikom prevzete družbe, v zamenjavo
za vrednostne papirje, ki jih imajo ti družbeniki v prevzeti
družbi (v nadaljnjem besedilu: prvotni vrednostni papirji), pod
pogojem, da ima po zamenjavi kapitalskih deležev družba
prevzemnica najmanj večino glasovalnih pravic v prevzeti
družbi ali najmanj 20% vrednosti kapitala prevzete družbe.
Prevzem, ki ga opravi prevzemna družba preko priznane
borze, se šteje kot en posel, če je izvršen v obdobju šest
mesecev. Priznana borza je borza, katere organizator je polnopravni član svetovnega združenja borz (World Federation
of Exchanges – WFE oziroma Federation Internationale des
Bourses de valeurs – FIBV)
(2) Poleg izdaje ali prenosa vrednostnih papirjev po
prvem odstavku tega člena lahko družba prevzemnica družbenikom prevzete družbe opravi plačilo v denarju do 10%
nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti ni, računovodske vrednosti vrednostnih papirjev. Plačilo v denarju se lahko
v celoti ali delno opravi manjšinskim družbenikom prevzete
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družbe, namesto izdaje ali prenosa vrednostnih papirjev, toda
največ v višini 5% nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti ni, računovodske vrednosti vrednostnih papirjev.
37. člen
(upravičenja)
(1) Pri zamenjavi kapitalskih deležev je družbenik prevzete družbe v zvezi z zamenjavo kapitalskih deležev po
36. do 40. členu tega zakona oproščen davka v zvezi z
dobičkom ali izgubo, doseženo z odsvojitvijo prvotnih vrednostnih papirjev, razen če prejme plačilo v denarju.
(2) Če prejme plačilo v denarju, je družbenik zavezan
za davek glede na plačilo v denarju, pri čemer se doseženi
dobiček ali izguba v sorazmernem delu pripiše gotovinskemu
plačilu in tržni vrednosti novih vrednostnih papirjev.
38. člen
(pogoji)
(1) Družbenik ima pravico iz 37. člena tega zakona:
1. če sta družba prevzemnica in prevzeta družba rezidenta Slovenije in/ali rezidenta države članice EU, ki ni
Slovenija; in
2. če je družbenik rezident Slovenije ali ni rezident Slovenije in je imetnik prvotnih in novih vrednostnih papirjev
preko poslovne enote, ki jo ima v Sloveniji.
(2) Za rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, se
šteje družba:
1. ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen
sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose
sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih
držav članic EU, razen oseb, ustanovljenih v skladu s pravom
Slovenije, in jih določi minister, pristojen za finance;
2. ki je za davčne namene rezident države članice EU
v skladu s pravom te države članice in se ne šteje za rezidenta izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjenega z državo
nečlanico; in
3. ki je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih
deležev družb iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance. Za zavezanca se ne šteje družba,
ki je davka oproščena ali ima možnost izbire.
39. člen
(vrednotenje)
(1) Družbenik iz 38. člena tega zakona ovrednoti nove
vrednostne papirje po knjigovodski vrednosti, ki so jo imeli
prvotni vrednostni papirji pri njem v času zamenjave.
(2) Družba prevzemnica ovrednoti prejete vrednostne
papirje v prevzeti družbi po njihovi tržni vrednosti na dan
zamenjave.
40. člen
(dovoljenje)
Družbeniku, ki zamenja vrednostne papirje, se upravičenje po 36. do 40. členu tega zakona prizna na podlagi
dovoljenja, ki ga izda davčni organ, če so izpolnjeni pogoji
po 36. do 40. členu tega zakona.
3. Obdavčitev pri združitvah in delitvah
41. člen
(združitve in delitve)
(1) Za združitev se šteje transakcija, s katero:
1. ena ali več družb (v nadaljnjem besedilu: prenosna
družba), pri prenehanju brez postopka likvidacije, prenese
vsa svoja sredstva in obveznosti na drugo obstoječo družbo
(v nadaljnjem besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo za
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izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital
družbe prejemnice, svojim družbenikom,
2. dve ali več družb (v nadaljnjem besedilu: prenosna
družba), pri prenehanju brez postopka likvidacije, prenesejo
vsa svoja sredstva in obveznosti na družbo, ki jo ustanovijo
(v nadaljnjem besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo za
izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital
družbe prejemnice, svojim družbenikom.
(2) Za delitev se šteje transakcija, s katero:
1. družba (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba),
pri prenehanju brez postopka likvidacije, prenese vsa svoja
sredstva in obveznosti na dve ali več obstoječih ali novoustanovljenih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe prejemnice),
v zamenjavo za izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki
predstavljajo kapital družb prejemnic, svojim družbenikom,
v sorazmernem deležu;
2. družba (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba)
prenese eno ali več dejavnosti na družbo, ki jo ustanovi (v
nadaljnjem besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo za
izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital
družbe prejemnice, ki jih pridobi prenosna družba sama ali
njeni družbeniki. Kot dejavnost se šteje celota sredstev in
obveznosti, ki se pripišejo delu družbe, ki z organizacijskega
vidika predstavlja posebno poslovanje.
(3) Pri združitvi ali delitvi iz prvega ali drugega odstavka
tega člena lahko družba prejemnica poleg izdaje ali prenosa
vrednostnih papirjev, opravi plačilo v denarju do višine 10%
nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti ni, računovodske vrednosti vrednostnih papirjev. Plačilo v denarju se lahko
v celoti ali delno opravi manjšinskim družbenikom prenosne
družbe namesto izdaje ali prenosa vrednostnih papirjev, toda
največ 5% nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti ni,
računovodske vrednosti vrednostnih papirjev.
42. člen
(upravičenja)
Pri združitvah in delitvah je:
1. prenosna družba oproščena davka v zvezi z dobički
in izgubami, ki nastanejo pri prenosu sredstev in obveznosti;
2. družba prejemnica upravičena:
a) do prenosa rezerv in rezervacij, ki jih je oblikovala prenosna družba, ob upoštevanju davčnih oprostitev in
pogojev, ki bi veljali za prenosno družbo, če prenos ne bil
izvršen;
b) do prenosa izgub prenosne družbe pod enakimi pogoji, ki bi veljali za prenosno družbo, če prenos ne bi bil
izvršen;
c) do oprostitve davka v zvezi z dobički ali izgubami,
ki jih doseže ob prenehanju udeležbe v kapitalu prenosne
družbe, če ima udeležbo v kapitalu prenosne družbe.
43. člen
(pogoji)
(1) Prenosna družba in družba prejemnica imata pravice iz 42. člena tega zakona, če sta rezidenta Slovenije in/ali
rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, in sicer:
1. če sta prenosna družba in družba prejemnica rezidenta Slovenije, ne glede na to, ali se dejavnost prenosne
družbe opravlja v Sloveniji ali v državi članici EU, ki ni Slovenija;
2. če je prenosna družba rezident države članice EU, ki
ni Slovenija in je družba prejemnica rezident Slovenije, pod
pogojem, da po združitvi ali delitvi prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve in izgube ne pripadajo poslovni
enoti družbe prejemnice izven Slovenije;
3. če je družba prejemnica rezident države članice EU,
ki ni Slovenija in je prenosna družba rezident Slovenije ali
druge države članice EU, ki ni Slovenija, pod pogojem, da
po združitvi ali delitvi prenešena sredstva, obveznosti, re-
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zervacije, rezerve in izgube pripadajo poslovni enoti družbe
prejemnice v Sloveniji.
(2) Za rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, se
šteje družba:
1. ki ima eno od oblik, za katere se uporablja enoten
sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose
sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih
držav članic EU, razen oseb, ustanovljenih v skladu s pravom
Slovenije, in jih določi minister, pristojen za finance;
2. ki je za davčne namene rezident države članice EU
v skladu s pravom te države članice in se ne šteje za rezidenta izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjenega z državo
nečlanico; in
3. ki je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja enoten sistem obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih
deležev družb iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance. Za zavezanca se ne šteje družba,
ki je davka oproščena ali ima možnost izbire.
44. člen
(vrednotenje in prevzem pravic in obveznosti)
Družba prejemnica:
1. ovrednoti prenešena sredstva in obveznosti po njihovi knjigovodski vrednosti pri prenosni družbi ob združitvi
ali delitvi;
2. amortizira prenešena poslovna sredstva tako, kot bi
se amortizirala pri prenosni družbi;
3. prevzame pravice in obveznosti prenosne družbe v
zvezi s prenešenimi rezervacijami in rezervami.
45. člen
(posebne določbe)
(1) Če je prenosna družba rezident Slovenije in je družba prejemnica rezident države članice EU, ki ni Slovenija in
združitev ali delitev vključuje prenos dejavnosti, ki predstavlja
poslovno enoto v državi članici EU, ki ni Slovenija, se ne uporablja 1. točka 42. člena, 1. in 2. točka 44. člena in 46. člen
tega zakona, prenosna družba pa je upravičena do odbitka
davka, ki izvira iz združitve ali delitve, ki bi ga država članica
EU zaračunala zaradi združitve ali delitve, če ne bi bila uveljavljena ureditev enotnega sistema obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih
deležev družb iz različnih držav članic EU.
(2) Družbenik prenosne družbe iz 1. točke 42. člena
tega zakona, ki pri združitvi ali delitvi zamenja vrednostne
papirje v prenosni družbi za vrednostne papirje v družbi
prejemnici, ni zavezanec za davek v zvezi z dobičkom ali izgubo, ki nastane ob odsvojitvi vrednostnih papirjev prenosne
družbe, razen če prejme plačilo v denarju, in sicer:
1. če je družbenik rezident Slovenije; ali
2. če družbenik ni rezident Slovenije in je imetnik vrednostnih papirjev v prenosni družbi in družbi prejemnici preko
poslovne enote, ki jo ima v Sloveniji.
(3) Če prejme plačilo v denarju, je družbenik iz drugega
odstavka tega člena zavezan za davek glede na plačilo v
denarju, pri čemer se dobiček ali izguba, ki nastane v zvezi z
vrednostnimi papirji prenosne družbe, v sorazmernem delu
pripiše gotovinskemu plačilu in tržni vrednosti vrednostnih
papirjev družbe prejemnice. Družbenik ovrednoti prejete vrednostne papirje družbe prejemnice po knjigovodski vrednosti
vrednostnih papirjev prenosne družbe v času združitve ali
delitve.
46. člen
(uporaba določb 41. do 47. člena tega zakona)
Določbe 41. do 47. člena tega zakona, ki se uporabljajo
za prenosno družbo ali družbo prejemnico, se smiselno upo-

Št.

33 / 30. 3. 2006 /

Stran

3481

rabljajo tudi za dve ali več prenosnih družb oziroma dve ali
več družb prejemnic.
47. člen
(dovoljenje)
Prenosni družbi, družbi prejemnici in družbeniku prenosne družbe se upravičenja po 41. do 47. členu tega zakona
priznajo na podlagi dovoljenja, ki ga izda davčni organ, če so
izpolnjeni pogoji po 41. do 47. členu tega zakona.
4. Skupna določba
48. člen
(uporaba določb 30. do 47. člena tega zakona)
Za obdavčitev pri prenosu dejavnosti, obdavčitev pri
zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitev pri združitvah in
delitvah po 30. do 47. členu tega zakona, se določbe o prenosih vrednostnih papirjev, ki predstavljajo delež v kapitalu,
uporabljajo tudi za družbe, kot na primer družbe z omejeno
odgovornostjo, pri katerih kapitala ne predstavljajo vrednostni
papirji.
VII. DAVČNE OLAJŠAVE
49. člen
(olajšava za vlaganja, vključno z vlaganji v raziskave in
razvoj)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove v višini 10% investiranega zneska v opremo, razen
v osebna motorna vozila ter razen v pohištvo in pisarniško
opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če
gre za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna
sredstva v Sloveniji.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove v višini 20% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v tem obdobju, vendar največ v višini davčne
osnove. Vlaganja iz tega odstavka so vlaganja v:
– notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca,
– nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo
druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge
javne ali zasebne raziskovalne organizacije).
Ne glede na določbo prvega stavka tega odstavka lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini
30% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v
skladu s tem odstavkom, če ima sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto domači proizvod
na prebivalca nižji od poprečja države do 15%, in v višini
40% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj
v skladu s tem odstavkom, če ima sedež in opravlja svojo
dejavnost na področjih države, ki imajo bruto domači proizvod na prebivalca nižji od poprečja države za več kot 15%,
vendar največ v višini davčne osnove (v nadaljnjem besedilu:
regijska olajšava). Vlada Republike Slovenije z uredbo določi
shemo za izvajanje regijske olajšave. Pri ugotavljanju zneska, za katerega zavezanec lahko zmanjšuje davčno osnovo
v skladu s tem odstavkom, se upoštevajo zneski za vlaganja
po tem odstavku, v skladu z določbami tega zakona o določanju davčne osnove. Pri razmerjih s povezanimi osebami
se upoštevajo zneski, ugotovljeni po določbah tega zakona
o določanju davčne osnove pri poslovanju med povezanimi
osebami. Vlaganja v raziskave in razvoj po tem odstavku
mora zavezanec opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem
razvojnem projektu/programu.
(3) V primeru finančnega najema lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove po prvem in drugem odstavku tega
člena zavezanec, ki opredmeteno osnovno sredstvo pridobi
na podlagi finančnega najema.
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(4) Če zavezanec proda oziroma odtuji ali prenese izven
Slovenije opredmeteno osnovno sredstvo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katero je izkoristil davčno
olajšavo po prvem in drugem odstavku tega člena, prej kot
v treh letih po letu, za katerega je izkoristil davčno olajšavo
po prvem in drugem odstavku tega člena, mora za znesek
izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo, in
sicer v letu prodaje oziroma odtujitve ali prenosa sredstva.
Za odtujitev sredstva po tem členu se šteje tudi prenehanje
zavezanca, pri prenehanju s stečajem oziroma likvidacijo pa
začetek stečajnega postopka oziroma postopka likvidacije.
Za odtujitev sredstva se ne šteje, če gre za prenos dejavnosti, zamenjavo kapitalskih deležev, združitve in delitve v
skladu s 30. do 48. členom tega zakona.
(5) V primeru finančnega najema se določba četrtega
odstavka tega člena uporablja tudi, če najemojemalec izgubi
pravico uporabe opredmetenega osnovnega sredstva.
(6) Zavezanec lahko za neizkoriščen del davčne olajšave po tem členu v davčnem obdobju zmanjšuje davčno
osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih. V tem primeru se
za tek roka treh let iz četrtega odstavka tega člena šteje, da
je olajšavo izkoristil v obdobju, ko je ni izkoristil ali jo je delno
izkoristil, ker ni imel ali ni imel dovolj davčne osnove.
(7) Pri zmanjšanju davčne osnove na račun neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij se
davčna osnova najprej zmanjša za neizkoriščen del davčne
olajšave starejšega datuma.
(8) Zmanjšanje davčne osnove zaradi neizkoriščenega
dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij je dovoljeno največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.
50. člen
(olajšava za zaposlovanje)
(1) Zavezanec, ki v davčnem obdobju za nedoločen čas
in najmanj za dve leti zaposli pripravnika ali drugega delavca,
ki prvič sklene delovno razmerje, ali delavca, ki je bil pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 mesecev prijavljen pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, lahko
uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 30% plače tega
delavca, in sicer največ za prvih 12 mesecev zaposlitve teh
oseb, vendar največ v višini davčne osnove.
(2) Zavezanec, gospodarska družba, ki v davčnem obdobju za nedoločen čas in najmanj za dve leti zaposli osebo,
ki ima doktorat znanosti in pred tem ni bila zaposlena v gospodarski družbi, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 30% plače te osebe, in sicer največ za prvih 12
mesecev zaposlitve teh oseb, vendar največ v višini davčne
osnove. Olajšava po tem odstavku se izključuje z olajšavo po
prvem odstavku tega člena.
(3) Če zavezanec odpove pogodbo o zaposlitvi osebi
iz prvega odstavka, razen če ta sama odpove pogodbo o
zaposlitvi, prej kot v dveh letih od zaposlitve te osebe, mora
za znesek izkoriščene olajšave po prvem odstavku povečati
davčno osnovo, in sicer v davčnem obdobju, v katerem je
bila pogodba o zaposlitvi odpovedana. Če se pogodba o
zaposlitvi osebe iz drugega odstavka tega člena odpove ali
preneha veljati s sporazumno razveljavitvijo prej kot v dveh
letih od zaposlitve te osebe, mora zavezanec za znesek izkoriščene olajšave po drugem odstavku tega člena povečati
davčno osnovo, in sicer v davčnem obdobju, v katerem je bila
pogodba o zaposlitvi odpovedana oziroma razveljavljena.
(4) Zavezanec, ki zaposluje invalida, po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko
uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50% plač te
osebe, vendar največ v višini davčne osnove, zavezanec, ki
zaposluje invalidno osebo s 100% telesno okvaro in gluho
osebo, pa v višini 70% plač te osebe, vendar največ v višini
davčne osnove. Olajšava po tem odstavku se izključuje z
olajšavo po prvem in drugem odstavku tega člena.
(5) Zavezanec, ki zaposluje invalide iz četrtega odstavka tega člena nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni
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posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem
delodajalcu po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove v višini 70% plač za te osebe, vendar največ v višini
davčne osnove. Za namene tega odstavka se osebe iz tega
odstavka vštevajo v kvoto po datumu sklenitve pogodbe o
zaposlitvi, in sicer se najprej vštevajo tiste osebe s starejšim
datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Olajšava po tem
odstavku se izključuje z olajšavo po prvem, drugem in četrtem odstavku tega člena.
51. člen
(olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje)
Zavezanec – delodajalec, ki financira pokojninski načrt
kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje iz 302. do
305. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04-uradno prečiščeno besedilo), lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za premije
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih
delno ali v celoti plača v korist delojemalcev – zavarovancev,
izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali
v državi članici EU po pokojninskem načrtu, ki je odobren
in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
za leto, v katerem so bile premije plačane, vendar največ do
zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje za delojemalca – zavarovanca
in ne več kot 549.400 tolarjev letno, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. Glede valorizacije
premije in načina objave valoriziranih zneskov premije, se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja dohodnino.
52. člen
(olajšava za donacije)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in sicer
le za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih
predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti,
do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega
obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove
davčnega obdobja.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja tudi zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in naravi političnim
strankam in reprezentativnim sindikatom, vendar največ do
zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu, vendar največ do višine davčne
osnove davčnega obdobja.
(3) Za znesek, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka
davčnega obdobja zavezanca iz prvega odstavka tega člena
in za znesek, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na
zaposlenega pri zavezancu iz drugega odstavka tega člena,
se šteje znesek vseh izplačil v celotnem davčnem obdobju.
VIII. DAVČNA STOPNJA
53. člen
(splošna stopnja)
Davek se plačuje po stopnji 25% od davčne osnove.
54. člen
(posebna stopnja)
(1) Investicijski skladi, obdavčeni po tem zakonu, ki so
ustanovljeni po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe
za upravljanje, plačujejo davek v davčnem obdobju po stopnji
0% od davčne osnove, če do 30. novembra tega obdobja
razdelijo najmanj 90% poslovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja.
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(2) Pokojninski skladi, obdavčeni po tem zakonu, ki
so ustanovljeni po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačujejo davek po stopnji 0% od davčne
osnove.
(3) Zavarovalnice, ki lahko izvajajo pokojninski načrt v
skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačujejo od dejavnosti izvajanja pokojninskega načrta
davek po stopnji 0% od davčne osnove, če sestavijo ločen
davčni obračun samo za ta pokojninski načrt.
IX. ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV
REZIDENTA IZ VIROV IZVEN SLOVENIJE
55. člen
(odbitek tujega davka)
Rezident lahko od obveznosti za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje odšteje znesek, ki je enak davku, ki ustreza davku po tem zakonu, ki ga
je plačal od dohodkov iz virov izven Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: tuji davek) na dohodek iz virov izven Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: tuji dohodek), ki je vključen v njegovo
davčno osnovo.
56. člen
(omejitev odbitka tujega davka)
(1) Odbitek iz 55. člena tega zakona ne sme preseči
nižjega od:
1. zneska tujega davka na tuji dohodek, ki je bil končen
in dejansko plačan; ali
2. zneska davka, ki bi ga bilo treba plačati po tem zakonu za tuje dohodke, če odbitek ne bi bil možen.
(2) Če ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o
izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka z drugo državo,
se za končen tuji davek na dohodke iz te države šteje znesek
tujega davka, izračunan po stopnji, določeni v mednarodni
pogodbi.
(3) Zneska iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena
se računata po posameznih državah, v katerih imajo tuji dohodki svoj vir, in sicer za vsako državo posebej.
57. člen
(dokazila v zvezi z odbitkom)
(1) Zavezanec, ki uveljavlja odbitek po 55. členu tega
zakona, zagotavlja dokazila, ki vsebujejo podatke glede
davčne obveznosti izven Slovenije, o znesku davka od tujih
dohodkov, osnovi za plačilo davka in znesku davka, ki je bil
plačan.
(2) Način predložitve dokazil in njihova vsebina sta
določena z zakonom, ki ureja davčni postopek.
58. člen
(sprememba odbitka)
Če se zaradi sprememb, zlasti vračil tujega davka,
spremeni odbitek, mora zavezanec v obdobju, ko je do spremembe prišlo, povečati davek in sicer za znesek, enak razliki
med priznanim odbitkom in odbitkom, ki bi bil možen, če bi
se sprememba upoštevala.
59. člen
(prenašanje presežka odbitka)
Če je znesek iz 1. točke prvega odstavka 56. člena tega
zakona višji od zneska iz 2. točke prvega odstavka istega
člena (presežek odbitka), se razlika ne more prenašati med
državami ali uveljavljati kot odbitek v naslednjih ali preteklih
davčnih obdobjih.
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60. člen
(nižji odbitek)
(1) Če je znesek davka po tem zakonu nižji od vsakega posameznega zneska iz 1. in 2. točke prvega odstavka
56. člena tega zakona, je najvišji možen odbitek odbitek v
višini zneska davka.
(2) Odbitek, ki presega znesek davka, se ne prenaša v
naslednja ali pretekla davčna obdobja.
X. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA
1. Obveznost plačevanja davka
61. člen
(obveznost obračunavanja in plačevanja davka)
(1) Zavezanec sam izračuna in plača davek.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena Banka Slovenije ne izračuna in ne plača davka.
62. člen
(obveznost akontacij davka)
(1) Od dohodkov zavezanca, določenih s tem zakonom,
se med davčnim obdobjem plačuje akontacija davka, če ni s
tem zakonom ali zakonom, ki ureja davčni postopek, drugače
določeno.
(2) Akontacija davka se določi, izračuna in plača v rokih
in na način, določen s tem zakonom oziroma zakonom, ki
ureja davčni postopek.
(3) Za plačano akontacijo davka se rezidentu in nerezidentu od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem aktivnosti v
poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, zmanjša
obveznost za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje na način, določen s tem zakonom
oziroma zakonom, ki ureja davčni postopek.
2. Obdavčenje v skupini
63. člen
(obdavčenje skupine)
(1) Davčna obveznost se lahko ugotovi na podlagi obdavčenja skupine.
(2) Pri obdavčenju skupine se dobiček in izguba davčnega obdobja, za katerega se ugotavlja davčna obveznost,
ugotovljena v skladu s tem zakonom v posamičnih davčnih
obračunih članov skupine, seštejeta.
64. člen
(skupina)
(1) Skupino po tem zakonu oblikujeta dva zavezanca, ki:
1. sta oba rezidenta Slovenije; in
2. če enemu (v nadaljnjem besedilu: glavni zavezanec)
pripadajo neposredno vsi deleži v kapitalu drugega zavezanca (v nadaljnjem besedilu: podrejeni zavezanec).
(2) Zavezanci, za katere velja oprostitev po 9. členu
tega zakona, ne morejo biti člani skupine.
65. člen
(pogoji za obdavčenje v skupini)
Skupina se oblikuje najmanj za obdobje treh let, če:
1. oba člana skupine sestavljata računovodske izkaze
in letno poročilo za poslovno obdobje, ki je enako davčnemu
obdobju; in
2. če imata člana skupine za obdobje najmanj 36 mesecev med seboj sklenjeno podjetniško pogodbo v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, po kateri mora
podrejeni zavezanec prenesti ves svoj dobiček glavnemu
zavezancu, glavni zavezanec pa mora pokrivati izgubo podrejenega zavezanca.
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66. člen
(začetek in prenehanje obdavčenja v skupini)
(1) Obdavčenje v skupini se prične izvajati z začetkom
davčnega obdobja po letu, v katerem je bilo izdano dovoljenje za obdavčenje v skupini. Dovoljenje z učinkom za nazaj
ni dopustno.
(2) Obdavčenje v skupini preneha:
1. s potekom obdobja, za katero je bilo izdano dovoljenje, če skupina ne zaprosi za dovoljenje za nadaljnje obdobje
ali če zaprosi in ji dovoljenje za obdavčenje v skupini za
naslednje obdobje ni izdano; ali
2. če člani skupine ne izpolnjujejo več pogojev po tem
zakonu za obdavčenje v skupini; ali
3. pri združitvi glavnega in podrejenega zavezanca ali
pri združitvah kateregakoli člana skupine s tretjo osebo; ali
4. če se nad glavnim oziroma podrejenim zavezancem
začne postopek likvidacije ali stečaja; ali
5. če se pogodba iz 2. točke 65. člena tega zakona ne
uresničuje.
(3) V primerih iz 2., 3., 4. in 5. točke drugega odstavka
tega člena se davčna obveznost, ugotovljena v skupinskem
davčnem obračunu, odpravi in se uveljavi posamična obveznost članov skupine, kot da skupinskega obdavčenja ne bi
bilo.
67. člen
(izgube pri obdavčenju v skupini)
(1) Izgub članov skupine, ki so vključene v obdavčenje
v skupini, ni mogoče pokrivati na drug način.
(2) Na začetku obdavčenja v skupini se vsaka izguba
članov skupine, ugotovljena v skladu s tem zakonom, ki še
ni bila pokrita, zmanjša na nič (0).
XI. OBDAVČITEV DOHODKOV Z VIROM V SLOVENIJI
68. člen
(davčni odtegljaj)
(1) Davek se izračuna, odtegne in plača po stopnji 25%
od dohodkov rezidentov in nerezidentov – razen dividend
in podobnih dohodkov, razdeljenih preko poslovne enote
nerezidenta, ki se nahaja v Sloveniji – ki imajo vir v Sloveniji,
in sicer od:
1. dividend in podobnih dohodkov iz 72. člena tega zakona;
2. obresti, razen obresti:
a) od kreditov, ki jih najema, in vrednostnih papirjev, ki
jih izdaja Slovenija;
b) iz najetih kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih
papirjev s strani pooblaščene institucije v skladu z zakonom,
ki ureja zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov, za katera po navedenem zakonu daje poroštvo
Slovenija;
c) od kreditov, ki jih najemajo banke od drugih bank;
3. plačil za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih
pravic, patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic in drugih podobnih dohodkov;
4. plačil za zakup;
5. plačil za storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta plačila pripadajo drugi osebi.
(2) Davek se ne izračuna, odtegne in plača od dohodkov iz prvega odstavka tega člena plačanih:
1. Sloveniji ali samoupravni lokalni skupnosti v Sloveniji;
2. Banki Slovenije;
3. zavezancu rezidentu, ki izplačevalcu sporoči svojo
davčno številko;
4. zavezancu nerezidentu, ki je zavezan za davek od
dohodkov, ki jih dosega z aktivnostmi v poslovni enoti ali
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preko poslovne enote v Sloveniji, in izplačevalcu sporoči
svojo davčno številko, če gre za dohodke, plačane tej poslovni enoti.
(3) (prenehal veljati z ZDavP-1)
69. člen
(obdavčenje, ki velja za matične družbe in odvisne družbe
iz različnih držav članic EU)
(1) Davka se ne odtegne od plačil dividend in dohodkov,
podobnih dividendam, ki se razdelijo osebam, ki imajo eno od
oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki
velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav
članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance, če:
1. ima prejemnik najmanj 20% vrednosti ali števila delnic ali deležev v delniškem kapitalu, osnovnem kapitalu ali
glasovalnih pravicah osebe, ki deli dobiček;
2. traja najnižja udeležba iz 1. točke tega odstavka
najmanj 24 mesecev; in je
3. prejemnik:
a) oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja
skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in
odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance;
b) za davčne namene rezident v državi članici EU v
skladu s pravom te države in se ne šteje kot rezident izven
EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico; in
c) je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi
se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične
družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih
določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne
šteje družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire.
(2) Dividenda, ki je izplačana osebi, ki še ne izpolnjuje
pogoja 24 mesecev po 2. točki prvega odstavka tega člena,
sicer pa izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena,
se lahko izplača brez odtegljaja davka, če izplačevalec dividende ali posrednik, za zavarovanje izpolnitve morebitne
davčne obveznosti, izroči ustrezno bančno garancijo pristojnemu davčnemu organu. Znesek bančne garancije je znesek
davka, izračunan od osnove, ki je enaka znesku dividende,
izračunane na podlagi preračunane stopnje.
(3) Pristojni davčni organ lahko unovči garancijo, če prejemnik dividende ni razpolagal 24 mesecev z najnižjo udeležbo iz 1. točke prvega odstavka tega člena. Garancija poteče s
potekom 24 mesecev razpolaganja z najnižjo udeležbo.
(4) Za ustrezno bančno garancijo se šteje bančna garancija banke s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU,
s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv
pristojnega davčnega organa ter brez ugovorov, na poseben
račun davčnega organa izplačala vsoto iz drugega odstavka
tega člena, z rokom veljavnosti do dneva izpolnitve pogoja
glede časa trajanja udeležbe v skladu z 2. točko prvega
odstavka tega člena.
70. člen
(obdavčenje, ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili
uporabe premoženjskih pravic med povezanimi družbami iz
različnih držav članic EU)
(1) Davka se ne odtegne od plačil obresti in plačil za
uporabo premoženjskih pravic družbam, ki imajo eno od
oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja v
zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic,
ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, in jih
določi minister, pristojen za finance, če, v času plačila:
1. so obresti in plačila uporabe premoženjskih pravic
izplačane upravičenemu lastniku, ki je družba države članice
EU, ki ni Slovenija, ali poslovna enota družbe države članice
EU, ki se nahaja v drugi državi članici EU;
2. sta plačnik in upravičeni lastnik povezana tako, da:
a) je plačnik neposredno najmanj 25% udeležen v kapitalu upravičenega lastnika, ali

Uradni list Republike Slovenije
b) je upravičeni lastnik neposredno najmanj 25% udeležen v kapitalu plačnika;
c) je ista družba neposredno najmanj 25% udeležena v
kapitalu plačnika in upravičenega lastnika,
pri tem pa gre za udeležbo med družbami iz držav članic
EU;
3. traja najnižja udeležba iz 2. točke tega odstavka
najmanj 24 mesecev; in je
4. plačnik ali upravičeni lastnik:
a) družba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja
skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili
uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe
iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen
za finance;
b) za davčne namene rezident v državi članici EU
v skladu s pravom te države in se ne šteje kot rezident
izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju
dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico EU; in
c) je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili
obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za
povezane družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi
minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne šteje
družba, ki je davka oproščena, ali za davek, ki je istoveten
ali bistveno podoben in je dodatno uveden ali nadomesti
obstoječi davek.
(2) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja
samo za znesek obresti po drugem odstavku 15. člena tega
zakona in znesek plačil uporabe premoženjskih pravic po
drugem odstavku 12. člena tega zakona.
(3) Poslovna enota se šteje za plačnika obresti in plačil
uporabe premoženjskih pravic po tem členu, če so te obresti
in plačila uporabe premoženjskih pravic zanjo odhodek po
tem zakonu.
(4) Upravičeni lastnik obresti in plačil uporabe premoženjskih pravic iz prvega odstavka tega člena je družba
države članice EU, ki ni Slovenija, ki je prejemnik teh obresti
in plačil uporabe premoženjskih pravic v svojo korist. Ne
šteje se za upravičenega lastnika posrednik za drugo osebo, kot predstavnik, pooblaščenec ali pooblaščen podpisnik
(zastopnik).
(5) Poslovna enota se šteje za upravičenega lastnika
obresti in plačil uporabe premoženjskih pravic, če:
a) je terjatev, pravica ali uporaba informacije, v zvezi s
katerimi nastanejo obresti ali plačila uporabe premoženjskih
pravic, dejansko povezana s to poslovno enoto; in
b) obresti ali plačila uporabe premoženjskih pravic predstavljajo dohodek, za katerega je ta poslovna enota v državi
članici EU, v kateri se nahaja, zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih
pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic
EU, in jih določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena, ali za davek,
ki je istoveten ali bistveno podoben in je dodatno uveden ali
nadomesti obstoječi davek.
(6) Kadar se poslovna enota družbe države članice
EU šteje za plačnika ali upravičenega lastnika za obresti in
plačila uporabe premoženjskih pravic, se noben drug del te
družbe ne šteje kot plačnik ali upravičeni lastnik za te obresti
in ta plačila uporabe premoženjskih pravic za namene tega
člena.
(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za plačila
obresti in plačila uporabe premoženjskih pravic poslovne
enote ali poslovni enoti družbe države članice EU, ki se
nahaja v tretji državi, in prek nje v celoti ali delno potekajo
posli družbe.
(8) Za namene tega člena vključujejo obresti dohodek
iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s
hipoteko, in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe
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v dolžnikovem dobičku, in še posebej dohodek iz državnih
vrednostnih papirjev ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic,
vključno s premijami in nagradami, ki pripadajo takim vrednostnim papirjem, obveznicam ali zadolžnicam. Kazni zaradi
zamude pri plačilu se za namene tega člena ne štejejo za
obresti.
(9) Za namene tega člena vključujejo plačila uporabe
premoženjskih pravic plačila vsake vrste, prejeta za uporabo
ali pravico do uporabe kakršnihkoli avtorskih pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi in programsko opremo, kateregakoli patenta,
blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formule
ali postopka ali za informacije o industrijskih, komercialnih ali
znanstvenih izkušnjah.
(10) Upravičenje po tem členu se prizna na podlagi
dovoljenja davčnega organa, če so izpolnjeni pogoji iz tega
člena. Dovoljenje se izda na podlagi vloge. Vloga ter postopek glede vloge in izdaje dovoljenja je urejen z zakonom, ki
ureja davčni postopek.
71. člen
(uporaba določb 70. člena tega zakona)
Določbe 70. člena tega zakona se ne uporabljajo, če
gre za:
1. plačila, ki imajo naravo delitve dobička ali vračila
kapitala,
2. obresti iz kreditov, ki vsebujejo pravico udeležbe na
dolžnikovem dobičku,
3. obresti iz kreditov, ki kreditodajalcu dajejo pravico
zamenjave njegove pravice do obresti v pravico do udeležbe
v dobičku,
4. plačila iz kreditov, ki ne vsebujejo določb za vračilo glavnice ali vračilo glavnice zapade po 50 letih po
nastanku.
72. člen
(dividende in dohodki, podobni dividendam)
Za namene tega zakona vključujejo dividende in dohodki, podobni dividendam:
1. dobiček ali presežek, ki se razdeli družbenikom ali
članom izplačevalca, v zvezi z udeležbo v izplačevalcu ali
druga razdelitev družbenikom ali članom izplačevalca, v zvezi z udeležbo v izplačevalcu;
2. dobiček, ki se razdeli v zvezi z vrednostnimi papirji in
krediti, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku izplačevalca;
3. obresti, plačane v zvezi z zamenljivimi obveznicami;
4. dobiček ali rezerve izplačevalca, ki se delijo v zvezi
z udeležbo v izplačevalcu ob prenehanju ali ob izključitvi ali
izstopu delničarja, družbenika ali člana iz izplačevalca;
5. povečanje osnovnega kapitala izplačevalca, ki se
je povečal iz rezerv, oblikovanih iz dobička, ali dobička ali
prevrednotovalnega popravka teh dveh kategorij;
6. zmanjšanje osnovnega kapitala izplačevalca, če ima
izplačevalec dobiček ali presežek, ki ni bil razdeljen;
7. izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic
oziroma deležev družbe, razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice preko borze, zmanjšana za nominalno
vrednost delnic;
8. dobiček, prenešen na podlagi podjetniške pogodbe v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
73. člen
(vštevanje davčnega odtegljaja v davčno osnovo)
(1) Rezident, ki prejme dohodek, od katerega se odtegne davek v skladu z določbami tega poglavja, všteje dohodek v svojo davčno osnovo pred zmanjšanjem za odtegnjen
davek.
(2) Nerezident, ki prejme dohodek, od katerega se odtegne davek po določbah tega poglavja v zvezi z aktivnostjo,
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ki jo opravlja v poslovni enoti v Sloveniji ali preko poslovne
enote v Sloveniji, všteje dohodek v svojo davčno osnovo pred
zmanjšanjem za odtegnjen davek.
(3) Za plačan znesek odtegnjenega davka se zmanjša
obveznost zavezanca iz prvega in drugega odstavka tega
člena za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno
davčno obdobje na način, določen s tem zakonom oziroma
zakonom, ki ureja davčni postopek.
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO‑1 (Uradni list RS, št. 40/04) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XII. PREHODNE DOLOČBE
74. člen
(uporaba določb Zakona o davku od dobička pravnih oseb
v zvezi z olajšavami)
Zavezanec, kateremu so pred dnem začetka uporabe
tega zakona začeli teči roki po 39., 40., 41. in 42. členu
Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS,
št. 14/03-uradno prečiščeno besedilo), se glede teh rokov
obravnava po dosedanjih predpisih.
75. člen
(uporaba določb Zakona o davku od dobička pravnih oseb
v zvezi z olajšavo za zaposlovanje)
Zavezanec, ki ima na dan začetka uporabe tega zakona, pravico do zniževanja davčne osnove po prvem odstavku
42. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo), jo lahko
znižuje do poteka obdobja 12 mesecev po 42. členu Zakona
o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo).
76. člen
(obračunavanje zalog)
(1) Zavezancu se v dobo iz drugega odstavka 24. člena
tega Zakona všteva tudi čas obračunavanja zalog pred dnem
začetka uporabe tega zakona po 14. členu zakona o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo), in sicer od zadnje spremembe izbrane
metode.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena,
zavezanec, ki obračunava zaloge po 14. členu Zakona o
davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo), lahko z dnem začetka uporabe tega zakona izbere drugo metodo obračunavanja zalog,
pri tem pa mora prikazati vrednostni učinek sprememb.
77. člen
(sprememba amortizacijskih stopenj)
Zavezancu, ki je pričel z amortizacijo opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
pred dnem začetka uporabe tega zakona, se kot odhodek
prizna amortizacija teh opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev do dokončne amortizacije v višini v skladu s 15., 16. in 17. členom Zakona o
davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo).
78. člen
(uporaba 25. člena tega zakona)
(1) Za obresti iz 25. člena tega zakona, ki se ne priznajo
kot odhodek, se štejejo obresti na posojila, nastala po dnevu
začetka uporabe tega zakona.
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(2) Ne glede na določbo 25. člena tega zakona, se kot
odhodek ne priznajo obresti od posojil, razen pri posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so prejeta od družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali
posredno v lasti najmanj 25% delnic ali deležev v kapitalu
ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem
obdobju ta posojila presegajo
1. v prvem, drugem in tretjem letu po dnevu začetka
uporabe zakona osemkratnik,
2. v četrtem, petem in šestem letu šestkratnik,
3. v sedmem letu pa petkratnik
zneska deleža tega družbenika v kapitalu zavezanca, ugotovljene glede na znesek in obdobje trajanja presežka posojil
v davčnem obdobju.
79. člen
(uporaba določb Zakona o davku od dobička pravnih
oseb pri obdavčitvi pri prenosu dejavnosti, obdavčitvi pri
zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitvi pri združitvah in
delitvah)
(1) Pri obdavčitvi pri prenosu dejavnosti, obdavčitvi pri
zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitvi pri združitvah in
delitvah po 30. do 48. členu tega zakona, se prenos dejavnosti, zamenjava kapitalskih deležev in združitve in delitve
ne štejejo za dogodke, ki po 40., 41. in 42. členu Zakona
o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo) povzročijo, da mora zavezanec v letu takšnega dogodka povečati davčno osnovo za
izkoriščeno olajšavo po 39. do 42. členu zakona o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo). Upoštevajo pa se olajšave in pogoji, ki
bi veljali, če ne bi prišlo do prenosa dejavnosti, zamenjave
kapitalskih deležev in združitve in delitve.
(2) Določbe Zakona o davku od dobička pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo), ki
zapadejo pod prehodno ureditev, se pri obdavčitvi pri prenosu dejavnosti, obdavčitvi pri zamenjavi kapitalskih deležev in
obdavčitvi pri združitvah in delitvah po 30. do 48. členu tega
zakona upoštevajo, kot bi veljalo, če ne bi prišlo do prenosa
dejavnosti, zamenjave kapitalskih deležev in združitve in
delitve.
80. člen
(uporaba 49. člena tega zakona)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 49. člena tega
zakona, lahko zavezanec za leto 2005 uveljavlja znižanje
davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila, in
neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini
davčne osnove, če gre za investicije v opredmetena osnovna
sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v Sloveniji,
in dodatno zmanjšanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opremo, razen v osebna motorna vozila
ter razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške
opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v opremo in
neopredmetena dolgoročna sredstva v Sloveniji.
(2) Sedmi odstavek 49. člena tega zakona se ne uporablja za priznavanje davčne olajšave po prvem odstavku
tega člena.
81. člen
(uporaba 200. člena Zakona o davčnem postopku)
Zavezanci, ki ugotavljajo davek na podlagi skupinskega davčnega obračuna v skladu z 200. členom Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98
– odl. US, 82/98, 91/98, 108/99, 37/01 – odl. US, 97/01 in
105/03 – odl. US) in je bila odobritev davčnega organa dana
pred dnem začetka uporabe tega zakona lahko:
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a) ugotavljajo davek v skladu s 200. členom Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96, 87/97,
35/98, 76/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/01, 97/01, 52/02
in 33/03) do poteka dobe iz petega odstavka navedenega
člena, ali
b) ugotavljajo davčno obveznost v skladu s 63. do
67. členom tega zakona, pri tem pa se sprememba načina
ugotavljanja ne šteje za opredelitev za posamično obdavčenje in člani ne ravnajo po šestem odstavku 200. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96,
87/97, 35/98, 76/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/01, 97/01,
52/02 in 33/03).

87. člen
(uporaba določb 5. člena Zakona o davku od dobička
pravnih oseb v zvezi s stalno poslovno enoto)
Gradbišče ali kraj, kjer se opravljajo gradbena oziroma
montažna dela, če je gradbišče bilo oblikovano oziroma so
se dela začela opravljati pred dnevom začetka uporabe tega
zakona, se šteje za poslovno enoto nerezidenta, če aktivnosti
trajajo dlje od obdobja določenega v 5. členu Zakona o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo).

82. člen
(uporaba 23. člena Zakona o davku od dobička pravnih
oseb)
Določbe drugega odstavka 16. člena tega zakona se
uporabljajo tudi za rezervacije po 23. členu Zakona o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo), oblikovane pred dnem začetka uporabe tega zakona.

XIII. KONČNI DOLOČBI

83. člen
(pretekle izgube)
(1) Določbe petega odstavka 29. člena tega zakona se
ne uporabljajo za izgube iz davčnih obdobij pred davčnim
obdobjem, za katerega se že uporablja ta zakon.
(2) Izgube iz davčnih obdobij pred dnem začetka uporabe tega zakona se lahko pokrivajo v skladu s 34. do 36. členom Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo).
84. člen – upoštevana ZDDPO-1A in ZDDPO-1B
(uporaba 68. člena tega zakona)
(1) Določbe 68. člena tega zakona se ne uporabljajo za
plačila iz 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona, ki so obračunana za obdobja pred 1. januarjem 2005.
85. člen
(uporaba 65.c člena Zakona o davku od dobička pravnih
oseb)
Določba 65.c člena Zakona o davku od dobička pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo),
ki določa, da se davčna osnova zmanjšuje za obračunane
obresti od dolgoročnih in kratkoročnih vrednostnih papirjev,
ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Slovenija, občine ali javna
podjetja, ki so jih ustanovile Slovenija oziroma občine, vendar
največ do višine davčne osnove, se uporablja tudi po dnevu
začetka uporabe tega zakona.
86. člen
(prehod na izbrano davčno obdobje)
(1) Pri prehodu na davčno obdobje, ki se razlikuje od
koledarskega leta, so obdavčeni dohodki zavezanca v davčnem obdobju, ki je obdobje od konca koledarskega leta do
začetka naslednjega davčnega obdobja, ki se razlikuje od
koledarskega leta, kot bi šlo za celotno davčno obdobje.
(2) Pri prehodu na davčno obdobje, ki se ne razlikuje
od koledarskega leta, so obdavčeni dohodki zavezanca v
davčnem obdobju, ki je obdobje od konca davčnega obdobja,
ki se razlikuje od koledarskega leta, do začetka naslednjega
davčnega obdobja, ki se ne razlikuje od koledarskega leta,
kot bi šlo za celotno davčno obdobje.
(3) Na način, kot je določeno v prvem in drugem odstavku tega člena, so obdavčeni tudi dohodki zavezanca
v obdobju pri prehodu iz enega davčnega obdobja, ki se
razlikuje od koledarskega leta, na drugo davčno obdobje, ki
se tudi razlikuje od koledarskega leta.

88. člen – upoštevan ZDDPO-1A
(prenehanje veljavnosti)
(1) Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) in predpisi,
izdani na njegovi podlagi, prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega zakona, uporabljajo pa se do 31. decembra 2004.
Od 1. maja 2004 do 31. decembra 2004 pa se uporabljajo,
če niso v nasprotju z določbami členov, naštetih v 89. členu
tega zakona. Prvi odstavek 23. člena, kolikor se nanaša na
zavarovalno tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, in prvi
odstavek 43. člena se ne uporabljata za leto 2004.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o obdavčitvi tujih oseb (Uradni list SRS, št. 3/73, 15/83,
39/85, 16/86, 22/86 – popr.).
(3) 3. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 21/02) preneha
veljati z dnem začetka uporabe tega zakona. Ne glede na
določbe tega zakona o rezervacijah, pa se 3. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 21/02) tudi po dnevu začetka uporabe
tega zakona, uporablja za rezervacije, oblikovane pred dnem
začetka uporabe tega zakona.
89. člen – upoštevan ZDDPO-1A
(začetek veljavnosti in uporabe)
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje, razen določb 18., 30. do 48., 51., 68.,
kolikor se nanaša na plačila iz 1. točke prvega odstavka
68. člena tega zakona, ter 69. do 71. člen tega zakona, ki se
uporabljajo od 1. maja 2004 dalje in razen določb drugega
odstavka 27. člena, ki se uporablja že za obračun (davka od
dobička pravnih oseb) za leto 2004.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se 68. člen
tega zakona, kolikor se nanaša na plačila dividend iz 32. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS,
št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) za prenos v tujino,
uporablja tako, da se za ta plačila do 31. decembra 2004
davek odtegne, obračuna in plača po stopnji 15%.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1A (Uradni list
RS, št. 139/04) vsebuje naslednjo prehodno in končno
določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ne glede na določbe 1. in 3. člena tega zakona, v 1. točki prvega odstavka 18. člena in v 2. točki prvega odstavka
69. člena zakona od 1. januarja 2007 dalje velja stopnja
»15%« in od 1. januarja 2009 dalje stopnja 10%.
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8. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2005.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1B (Uradni list
RS, št. 108/05) vsebuje naslednje prehodne in končni
določbi:
PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju
prihodkov in odhodkov se zneski, ki pomenijo razlike (primeroma zaradi odprave, vrednotenja sredstev in obveznosti)
zaradi spremenjenega načina sestavljanja računovodskih
poročil, pri prehodih, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, oziroma drugim zakonom, ki določa prehod
na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil,
vključijo v davčno osnovo, razen zneskov, ki pomenijo razlike, ki se pri teh prehodih izkazujejo na prevrednotovalnem
popravku kapitala. Zneski iz prvega stavka tega odstavka se
vključijo v davčno osnovo, tudi če se ne preračunavajo za
druge namene.
(2) Zavezanec lahko zneske iz prvega odstavka tega
člena vključuje v davčno osnovo v treh davčnih obdobjih, in
sicer v prvem letu najmanj eno tretjino.
(3) Pri vključevanju v davčno osnovo po tem členu se
prihodki in odhodki upoštevajo na način, da ne pride do njihovega neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja.
15. člen
Ne glede na 9. člen tega zakona velja v prvem odstavku
36. člena od 1. januarja 2007 dalje stopnja “15%” in od 1. januarja 2009 dalje stopnja “10%”.
16. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 49. člena zakona lahko
zavezanec za leti 2006 in 2007 uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove v višini 20% investiranega zneska v opremo, razen
v osebna motorna vozila ter razen v pohištvo in pisarniško
opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če
gre za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna
sredstva v Sloveniji.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka 54. člena
zakona investicijski skladi, obdavčeni po tem zakonu, ki so
ustanovljeni po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe
za upravljanje, plačujejo davek v davčnem obdobju 2007 po
stopnji 0% od davčne osnove, če do 30. novembra 2009
razdelijo najmanj 20% poslovnega dobička iz davčnega obdobja 2006. V davčnih obdobjih od 2008 do 2011 pa plačujejo
davek po stopnji 0% od davčne osnove, če do 30. novembra
teh obdobij razdelijo najmanj 35% poslovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja vsakega od teh davčnih obdobij.
17. člen
(1) Določba 3. člena tega zakona se uporablja tudi za
zavezance, ki so v letu 2005 izbrali, da se njihovo davčno
obdobje razlikuje od koledarskega leta.
(2) Tretji odstavek 6. člena tega zakona se uporablja
tudi za leto 2005.
(3) Določba 8. člena tega zakona se lahko uporablja
tudi za pokrivanje izgub iz davčnih obdobij 2000 do 2005.
(4) Ne glede na določbo 16. člena zakona se dolgoročno odloženi prihodki za prejete državne podpore za nakup
osnovnih sredstev in druge določene stroške v letu 2005
obravnavajo na način, da ne povečujejo davčne osnove.
(5) Zavezancu, kateremu bi po dnevu uveljavitve tega
zakona še tekel rok po četrtem odstavku 49. člena oziroma
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74. členu zakona glede pogoja nerazporejanja dobička za
udeležbo v dobičku, ta rok preneha teči z dnem uveljavitve
tega zakona in zavezanec ni dolžan ravnati v skladu z navedenima členoma glede tega roka.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o določitvi opreme za raziskave in razvoj za uveljavljanje
dodatnega zmanjšanja davčne osnove v višini 10% investiranega zneska v to opremo (Uradni list RS, št. 77/05),
uporablja pa se še za obračun davka od dohodkov pravnih
oseb za leto 2005.
19. člen
(1) Ta zakon začne veljati 1. januarja 2006, razen določbe drugega odstavka 10. člena tega zakona, v delu, ki
določa regijsko olajšavo, ki začne veljati z dnem odobritve
Evropske komisije, uporablja pa se od 1. januarja tistega leta,
v katerem je odobritev dana.
(2) Minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi dan uveljavitve in dan začetka uporabe
olajšave iz prvega odstavka tega člena.

1348.

Zakon o nalezljivih boleznih – ZNB (uradno
prečiščeno besedilo) (ZNB-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. marca 2006
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o nalezljivih boleznih, ki obsega:
– Zakon o nalezljivih boleznih – ZNB (Uradni list RS, št.
69/95 z dne 1. 12. 1995),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju zdravja – ZdZPZ (Uradni list RS, št. 47/04
z dne 30. 4. 2004) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih – ZNB-A (Uradni list RS, št. 119/05 z dne
28. 12. 2005).
Št. 502-01/94-1/10
Ljubljana, dne 7. marca 2006
EPA 667-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O NALEZLJIVIH BOLEZNIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZNB-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa nalezljive bolezni, ki ogrožajo zdravje
prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nalezljive bolezni) in bolnišnične ali nozokomialne okužbe, ki nastanejo v vzročni zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: bolnišnične okužbe) ter predpisuje
ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje.
2. člen
Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami obsega sistem družbenih, skupinskih in
posamičnih aktivnosti in ukrepov za njihovo preprečevanje,
obvladovanje, zdravljenje in odstranjevanje njihovih posledic.
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Varstvo prebivalcev pred vnosom nalezljivih bolezni iz
tujine obsega ukrepe, ki jih določajo ta zakon ter mednarodne
zdravstvene in sanitarne konvencije in druge mednarodne
pogodbe, ki jih je sklenila oziroma ratificirala Republika Slovenija.
3. člen
Varstvo prebivalcev pred nalezljivimi boleznimi obsega
splošne in posebne ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje.
Splošne ukrepe iz prejšnjega odstavka izvajajo fizične
in pravne osebe ter nosilci družbene skrbi za zdravje.
Posebne ukrepe iz prvega odstavka tega člena izvajajo
fizične in pravne osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost,
pri nalezljivih boleznih, ki se prenašajo med živalmi (vretenčarji) in človekom – zoonozah, pa tudi fizične in pravne
osebe, ki opravljajo veterinarsko dejavnost.
4. člen
Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje
zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi.
Vse fizične in pravne osebe morajo omogočiti opravljanje zdravstveno higienskih pregledov s svetovanjem in
predhodnih zdravstvenih pregledov ter nadzorstva, kot tudi
odvzem potrebnega materiala in izvajanje drugih ukrepov za
varstvo pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami,
določenimi s tem zakonom.
5. člen
Naloge Republike Slovenije na področju varstva pred
nalezljivimi boleznimi izvajajo ministrstvo, pristojno za zdravje, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni zavodi za zdravstveno varstvo v skladu z zakonom
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92), v primeru
naravnih in drugih nesreč ter v vojni pa tudi organi in enote za
zaščito, reševanje in pomoč v skladu s posebnim zakonom.
Ministrstvo, pristojno za zdravje, spremlja gibanje nalezljivih bolezni v državi in v tujini in o tem obvešča pristojne organe ter sprejema programe, usklajuje delo in določa
ukrepe za izvajanje programov na področju obvladovanja in
preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni in epidemij.
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in
območni zavodi za zdravstveno varstvo spremljajo in pro-
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učujejo epidemiološke razmere nalezljivih bolezni v skladu
z obveznostmi, sprejetimi z mednarodnimi sporazumi in v
skladu s programi Svetovne zdravstvene organizacije ter
na tej podlagi in v skladu s planom zdravstvenega varstva
Republike Slovenije pripravijo programe za preprečevanje,
obvladovanje, odstranitev (eliminacijo) in izkoreninjenje (eradikacijo) nalezljivih bolezni.
Programe iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za zdravje, za posamezno leto ali za daljše obdobje.
Program mora določati ukrepe, njihove izvajalce, roke za
izvršitev posameznih nalog ter potrebna finančna sredstva.
6. člen
Ukrepe za preprečevanje in obvladovanje zoonoz izvajajo pooblaščeni zdravstveni zavodi v sodelovanju s pristojnimi organi in organizacijami s področja veterinarstva,
obsegajo pa obvezno vzajemno obveščanje o pojavu in
gibanju teh bolezni ter usklajeno organiziranje in izvajanje
epidemioloških, higienskih in drugih ukrepov za njihovo preprečevanje oziroma zatiranje.
Kratkoročne in dolgoročne preventivne ukrepe in programe za varstvo prebivalstva pred zoonozami sprejme minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim
za veterinarstvo. V programih se določijo ukrepi, izvajalci,
roki in sredstva za njihovo izvedbo.
7. člen
Epidemija nalezljive bolezni je pojav nalezljive bolezni,
ki po času in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno stanje in je zato potrebno takojšnje ukrepanje.
Za okuženo območje se po tem zakonu šteje območje,
na katerem je ugotovljen eden ali več virov okužbe in na
katerem so možnosti za širjenje okužbe.
Za ogroženo območje se po tem zakonu šteje območje,
na katero se lahko prenese nalezljiva bolezen z okuženega
območja in na katerem so možnosti za širjenje okužbe.
Epidemijo nalezljive bolezni ter okuženo ali ogroženo območje razglasi oziroma določi minister, pristojen za
zdravje.
8. člen
Nalezljive bolezni, zaradi katerih se izvajajo splošni in
posebni ukrepi iz 3. člena tega zakona, so:

Slovensko strokovno ime:
AIDS (SINDROM PRIDOBLJENE IMUNSKE POMANJKLJIVOSTI)
AKTIVNA TUBERKULOZA
AMEBIOZA
AKUTNA INFEKCIJA DIHAL PO LOKALIZACIJI IN PO POVZROČITELJIH
BORELIOZA LYME
BOTULIZEM
BRILL-ZINSERJEVA BOLEZEN
BRUCELOZA
DAVICA
EHINOKOKOZA
ENTEROBIOZA
GARJE
ENTEROKOLITIS PO POVZROČITELJIH
GOBAVOST
GONOREJA IN GONOKOKNE OKUŽBE
GRIPA
GRIŽA PO POVZROČITELJIH
HEMORAGIČNA MRZLICA PO POVZROČITELJIH
INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA
KLAMIDIJSKA OKUŽBA PO LOKALIZACIJI IN PO POVZROČITELJIH
KOLERA
KONGENITALNE RDEČKE
KUGA
LAMBLIOZA
LEGIONELOZA

Tuje strokovno ime:
AIDS/HIV
TUBERCULOSIS ACTIVA
AMOEBIASIS
INFECTIO RESPIRATORIA ACUTA
LYME DISEASE
BOTULISMUS
MORBUS BRILL-ZINSSER
BRUCELLOSIS
DIPHTHERIA
ECHINOCOCCOSIS
ENTEROBIASIS
SCABIES
ENTEROCOLITIS
LEPRA
GONORRHOEA
INFLUENZA
DYSENTERIA
FEBRIS HAEMORRHAGICA VIROSA
MONONUCLEOSIS INFECTIOSA
CHLAMYDIASIS
CHOLERA
CONGENITALIS RUBELLA SYNDROM
PESTIS
LAMBLIASIS-GIARDIASIS
LEGIONELLOSIS
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Slovensko strokovno ime:

Tuje strokovno ime:

LEPTOSPIROZA
LISTERIOZA
LIŠMENIOZA
MALARIJA
MENINGITIS PO POVZROČITELJIH
MENINGOENCEFALITIS PO POVZROČITELJIH
MIKROSPORIJA PO LOKALIZACIJI
MRTVIČNI KRČ
MUMPS
NORICE
OKUŽBA S HRANO PO POVZROČITELJIH
OSLOVSKI KAŠELJ
OŠPICE
OTROŠKA PARALIZA
PARATIFUS A, B, C
PASAVEC
PSITAKOZA
PEGAVICA
RDEČKE
RUMENA MRZLICA
SEPSA PO POVZROČITELJIH
SIFILIS
SMRKAVOST
SPOLNO PRENESENE BOLEZNI (DRUGE) PO SINDROMIH IN/ALI PO
POVZROČITELJIH
STEKLINA
STREPTOKOKNA ANGINA
ŠEN
ŠKRLATINKA
TRAKULJAVOST
TOKSOKARIOZA
TOKSOPLAZMOZA
TRAHOM
TREBUŠNI TIFUS
TRIHINOZA
TRIHOFITIJA
TULAREMIJA
VIRUSNI HEPATITIS PO POVZROČITELJIH
VRANIČNI PRISAD
VROČICA Q

Nalezljive bolezni iz prejšnjega odstavka se glede na
njihovo naravo in ukrepe, potrebne za njihovo preprečevanje
in obvladovanje, razvrstijo v skupine s pravilnikom, ki ga izda
minister, pristojen za zdravje.
Če se pojavi nevarnost drugih nalezljivih bolezni, ki bi
lahko ogrozile zdravje prebivalcev, lahko Vlada Republike
Slovenije odloči, da se zanje uporabijo ukrepi, določeni s tem
zakonom. O odločitvi mora nemudoma obvestiti Državni zbor
Republike Slovenije.
II. UKREPI ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE
NALEZLJIVIH BOLEZNI
9. člen
Lastniki, upravljalci oziroma najemniki stanovanjskih in
drugih objektov ter fizične in pravne osebe, ki izdelujejo oziroma prodajajo živila in predmete splošne uporabe, izvajajo
splošne ukrepe, s katerimi v skladu s posebnimi predpisi
zagotavljajo:
1. zdravstveno ustreznost pitne vode ter živil in predmetov splošne uporabe;
2. ustrezno kakovost zraka v zaprtih prostorih;
3. sanitarno tehnično in sanitarno higiensko vzdrževanje javnih objektov, sredstev javnega prometa in javnih
površin vključno s preventivno dezinfekcijo, dezinsekcijo in
deratizacijo;
4. ravnanje z odpadki na način, ki ne ogroža zdravja
ljudi in ne povzroča čezmerne obremenitve okolja.
Obvezni program preventivne dezinfekcije, dezinsekcije
in deratizacije iz 3. točke prejšnjega odstavka določi minister,

LEPTOSPIROSIS
LISTERIOSIS
LEISHMANIASIS
MALARIA
MENINGITIS
MENINGOENCEPHALITIS
MICROSPORIASIS
TETANUS
PAROTITIS EPIDEMICA
VARICELLA
TOXICOINFECTIO ALIMENTARIS
PERTUSSIS
MORBILLI
POLIOMYELITIS
PARATYPHUS A, B, C
ZOSTER
PSITACOSIS-ORNITOSIS
TYPHUS EXANTHEMATICUS
RUBELLA
FEBRIS FLAVA
SEPSIS
SYPHILIS
MALLEUS
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
RABIES
ANGINA STREPTOCOCCICA
ERYSIPELAS
SCARLATINA
TAENIASIS
TOXOCARIASIS
TOXOPLASMOSIS
TRACHOMA
TYPHUS ABDOMINALIS
TRICHINOSIS
TRICHOPHYTIA
TULAREMIA
HEPATITIS VIROSA
ANTRAX
FEBRIS Q

pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za
kmetijstvo in ministrom, pristojnim za okolje. Program mora
določati ukrepe, njihove izvajalce, roke za izvršitev posameznih nalog ter potrebna sredstva.
10. člen
Posebni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni so:
1. usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje;
2. zgodnje odkrivanje virov okužbe in bolnikov z nalezljivimi boleznimi ter postavitev diagnoze;
3. prijavljanje nalezljivih bolezni in epidemij;
4. epidemiološka preiskava;
5. osamitev (izolacija), karantena, obvezno zdravljenje
ter poseben prevoz bolnikov;
6. cepljenje (imunizacija in imunoprofilaksa) ter zaščita
z zdravili (kemoprofilaksa);
7. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;
8. obvezni zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem;
9. drugi posebni ukrepi.
1. Usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje
11. člen
Usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot ukrep
za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni je
usmerjena na trenutno pomembne epidemiološke razmere
na posameznem območju in v določenem okolju in se izvaja
po programu. Program določi Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije in opredeli prednostna področja.
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2. Zgodnje odkrivanje virov okužbe in bolnikov z
nalezljivimi boleznimi ter postavitev diagnoze

5. Osamitev, karantena, obvezno zdravljenje in prevoz
bolnikov

12. člen
Vsak zdravnik, ki odkrije ali posumi na nalezljivo bolezen na podlagi anamnestičnih podatkov, kliničnega pregleda
in epidemioloških razmer, mora nemudoma izvesti ustrezne
ukrepe, določene s tem zakonom.
V primerih, določenih s pravilnikom iz drugega odstavka
8. člena tega zakona, je treba diagnozo nalezljive bolezni
potrditi z mikrobiološko diagnostiko povzročitelja.
Mikrobiološko diagnostiko in identifikacijo opravljajo pooblaščeni oziroma referenčni mikrobiološki laboratoriji, ki jih
določi minister, pristojen za zdravje.

18. člen
Osamitev (izolacija) je ukrep, s katerim lečeči zdravnik,
območni zavod za zdravstveno varstvo ali Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije zbolelemu za nalezljivo
boleznijo, omeji svobodno gibanje, kadar to lahko povzroči
direkten ali indirekten prenos bolezni na druge osebe.
Glede na način prenosa nalezljive bolezni in stanje
kužnosti bolnika se določi vrsta osamitve, ki lahko poteka na
bolnikovem domu, v zdravstvenem zavodu (hospitalizacija)
ali v za ta namen posebej določenem prostoru.
Popolna osamitev je obvezna za bolnike s pljučno kugo,
pljučnim vraničnim prisadom, diseminiranim pasavcem, steklino ali z virusnimi hemoragičnimi mrzlicami (Ebola, Lassa,
Marburg).
Osamitev lahko traja največ toliko časa, kolikor traja
kužnost.
Način in trajanje osamitve določa pravilnik iz drugega
odstavka 8. člena tega zakona.

13. člen
Osebo, ki jo je poškodovala stekla žival ali je bila v stiku
s steklo živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je stekla,
mora zdravnik takoj napotiti v specializirano (antirabično)
ambulanto pristojnega zavoda za zdravstveno varstvo.
3. Prijavljanje nalezljivih bolezni in epidemij
14. člen
Zdravnik mora takoj po postavljeni diagnozi oziroma
sumu nalezljive bolezni prijaviti pristojnemu zavodu za zdravstveno varstvo:
1. vsak pojav nalezljive bolezni iz 8. člena tega zakona
ali smrt zaradi nje;
2. vsak sum na davico, gnojni meningitis, virusno hemoragično mrzlico, kolero, kugo, ošpice, otroško paralizo, pljučni
antraks in steklino;
3. vsako epidemijo ali sum na epidemijo nalezljive bolezni;
4. vsako izločanje povzročitelja trebušnega tifusa, drugih salmonel, šigel, kampilobaktra, jersinije in lamblije;
5. vsako nosilstvo virusov hepatitisa B in C, povzročiteljev aidsa in povzročiteljev malarije;
6. vsak ugriz in stik s steklo živaljo ali na steklino sumljivo živaljo.
Način prijavljanja je določen s pravilnikom iz drugega
odstavka 8. člena tega zakona.
15. člen
Zavod za zdravstveno varstvo mora o vsakem pojavu
ali sumu na zoonozo takoj obvestiti krajevno pristojno veterinarsko inšpekcijo.
Fizične in pravne osebe, ki opravljajo veterinarsko dejavnost, morajo takoj obvestiti pristojni zavod za zdravstveno
varstvo o vsaki bolezni ali poginu živali zaradi zoonoz.
16. člen
Na podlagi prijav iz 14. člena tega zakona ter podatkov
laboratorijskih preiskav o povzročiteljih nalezljivih bolezni
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni
zavodi za zdravstveno varstvo spremljajo gibanje nalezljivih
bolezni in vodijo evidence v skladu s posebnim zakonom ter
o tem obveščajo ministrstvo, pristojno za zdravje.
4. Epidemiološka preiskava
17. člen
Epidemiološka preiskava odkriva vire okužbe in poti
prenašanja ter obsega epidemiološko anketiranje, poizvedovanje in mikrobiološko diagnostiko.
Epidemiološko preiskavo odredi zdravnik iz prvega odstavka 12. člena tega zakona ali pristojni zavod za zdravstveno varstvo na podlagi prijave iz 14. člena tega zakona.
Z ugotovitvami epidemiološke preiskave Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in pristojni zavodi za
zdravstveno varstvo seznanijo zdravstveno inšpekcijo.

19. člen
Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in določi obvezne zdravstvene preglede zdravim osebam,
ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom,
ki je zbolel za kugo ali virusno hemoragično mrzlico (Ebola,
Lassa, Marburg) v času njegove kužnosti.
Karanteno odredi minister, pristojen za zdravje na predlog Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije.
Zoper odločbo o odreditvi karantene ni pritožbe.
20. člen
Osebe, ki zbolijo ali za katere se sumi, da so zbolele za
nalezljivo boleznijo se morajo zdraviti v skladu s pravilnikom
iz drugega odstavka 8. člena tega zakona v vsakem primeru,
ko bi opustitev zdravljenja ogrozila zdravje drugih ljudi ali
povzročila širjenje nalezljive bolezni.
21. člen
Osebe, za katere sta odrejeni osamitev ali karantena,
se smejo prevažati samo na način in pod pogoji, ki onemogočajo širjenje okužbe.
Način in pogoje prevoza določi minister, pristojen za
zdravje.
6. Cepljenje (imunizacija in imunoprofilaksa) ter zaščita
z zdravili (kemoprofilaksa)
22. člen
Obvezno je cepljenje:
– proti hemofilusu influence b, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam
in hepatitisu B;
– proti steklini, rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu meningoencefalitisu, gripi, tuberkulozi in drugim nalezljivim boleznim, če obstajajo določeni epidemiološki razlogi
in tako določa program iz 25. člena tega zakona.
O opravljenem cepljenju je treba izdati potrdilo, voditi
evidenco in poročati območnim zavodom za zdravstveno
varstvo oziroma Inštitutu za varovanje zdravja Republike
Slovenije v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen
za zdravje.
22.a člen
Zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora s pregledom osebe, ki se cepi, in vpogledom v njeno zdravstveno dokumentacijo ugotoviti morebitne razloge za opustitev cepljenja,
zaradi katerih bi se zdravstveno stanje osebe lahko trajno
poslabšalo.
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Med razloge za opustitev cepljenja se štejejo:
– alergija na sestavine cepiva,
– resen nezaželen učinek cepiva po predhodnem odmerku istega cepiva,
– bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s
cepljenjem.
Ne glede na tretjo alineo prejšnjega odstavka se med
razloge za opustitev cepljenja po tem zakonu ne štejejo akutne bolezni ali vročinska stanja, zaradi katerih se cepljenje
začasno odloži.
Če zdravnik, ki opravlja cepljenje, ugotovi, da obstajajo
razlogi za opustitev cepljenja iz prvega odstavka tega člena,
mora dati predlog za opustitev cepljenja, ki mora biti strokovno utemeljen in obrazložen. Zdravstvena dokumentacija
osebe iz prvega odstavka tega člena je sestavni del predloga
za opustitev cepljenja.
Poleg zdravnika, ki opravlja cepljenje, predlog iz prejšnjega odstavka lahko da tudi oseba iz prvega odstavka tega
člena ali njeni starši oziroma skrbniki.
Predlog za opustitev cepljenja se pošlje ministrstvu,
pristojnemu za zdravje.
22.b člen
Ministrstvo, pristojno za zdravje, pošlje predlog za opustitev cepljenja Komisiji za cepljenje (v nadaljnjem besedilu:
komisija).
Tričlansko komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje minister, pristojen za zdravje. Sredstva za delo komisije se
zagotavljajo iz državnega proračuna.
Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi način
dela komisije.
22.c člen
Komisija mora pri ugotavljanju razlogov za opustitev
cepljenja proučiti predlog za opustitev cepljenja. Če oceni za
potrebno, zahteva dodatno dokumentacijo oziroma dodatne
zdravstvene preglede.
Zahtevo za razgovor pred komisijo lahko poda oseba
oziroma njeni starši, skrbniki ali zakoniti zastopniki.
Po opravljenem postopku iz prvega in drugega odstavka tega člena komisija da strokovno mnenje o tem, ali
obstajajo ali ne obstajajo razlogi za opustitev cepljenja, in ga
pošlje ministru, pristojnemu za zdravje, najpozneje 90 dni od
prejema predloga za opustitev cepljenja.
Strokovno mnenje iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo nalezljive bolezni, zoper katero naj se opusti
oziroma naj se ne opusti cepljenje,
– razloge za opustitev ali neopustitev cepljenja z obrazložitvijo,
– časovno obdobje, za katero naj se opusti cepljenje,
– navedbo lastniškega imena cepiva, s katerim bi se
oseba morala cepiti.
Strokovno mnenje iz prejšnjega odstavka lahko vsebuje
tudi druge predloge v zvezi s cepljenjem.
22.č člen
Na podlagi strokovnega mnenja komisije minister, pristojen za zdravje, izda odločbo v upravnem postopku o
opustitvi oziroma neopustitvi cepljenja v 30 dneh od prejema strokovnega mnenja iz prejšnjega člena. Odločba mora
vsebovati:
– navedbo nalezljive bolezni, zoper katero se opušča
ali ne opušča cepljenje,
– razloge za opustitev ali neopustitev cepljenja z obrazložitvijo,
– časovno obdobje, za katero velja opustitev cepljenja,
– navedbo lastniškega imena cepiva, s katerim bi se
oseba morala cepiti.
V primeru iz petega odstavka prejšnjega člena mora
odločba vsebovati tudi predloge v zvezi s cepljenjem.
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Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.
Odločba se vroči zdravniku, ki cepi, in osebi, ki naj
se cepi, oziroma njenim staršem, skrbnikom ali zakonitim
zastopnikom, če je ta oseba mladoletna ali opravilno nesposobna.
Odločitev o opustitvi cepljenja se vpiše v zdravstveno
dokumentacijo in knjižico o cepljenju osebe iz 22.a člena
tega zakona.
23. člen
V primeru, ko obstaja nevarnost nastanka bolezni,
preden učinkuje cepivo, je obvezna zaščita s specifičnimi
imunoglobulini (imunoprofilaksa) proti steklini in tetanusu, v
določenih primerih pa tudi proti hepatitisu B in drugim boleznim, če to zahtevajo epidemiološke razmere.
24. člen
Če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti pred
okužbo, je zaščita z zdravili (kemoprofilaksa) obvezna za
osebe, ki so izpostavljene okužbi s tuberkulozo, davico, kolero, pljučno kugo, invazivno meningokokno okužbo, meningitisom, katerega povzročitelj je H.influenzae ter v določenih
primerih za osebe, ki so bile v stiku z bolnikom z oslovskim
kašljem, škrlatinko ali streptokokno angino.
Zaščita z zdravili je obvezna tudi za osebe, ki odhajajo
na območja, kjer je malarija oziroma določene nalezljive bolezni, pri katerih obstajajo epidemiološki razlogi za zaščito z
zdravili, in za osebe, ki prihajajo s teh območij.
25. člen
Letni program cepljenja in zaščite z zdravili ter pogoje in
način izvedbe letnega programa določi minister, pristojen za
zdravje, na predlog Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije. Letni program določi tudi izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.
V postopku priprave programa iz prejšnjega odstavka je
potrebno pridobiti mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede njegovih finančnih posledic.
7. Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija
26. člen
Dezinfekcija ali razkuževanje je odstranitev in uničevanje bolezenskih klic s predmetov, snovi in okolja.
Obvezna je dezinfekcija izločkov, osebnih in drugih
predmetov ter prostorov, kjer je bila oseba, ki je zbolela za
nalezljivo boleznijo, pri kateri obstaja neposredna nevarnost
za širjenje bolezni.

tov).

27. člen
Dezinsekcija je zatiranje in uničevanje mrčesa (insek-

Obvezna je dezinsekcija oseb in osebnih predmetov,
stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter vozil v primeru zbolelih za nalezljivo boleznijo, katere prenašalec je
mrčes, kakor tudi naseljenih krajev, kjer so komarji, ki prenašajo povzročitelje nalezljivih bolezni in obstaja nevarnost
za širjenje bolezni.
Obvezno je razuševanje (depedikulacija) ušivih oseb.
28. člen
Deratizacija je zatiranje podgan, miši in drugih škodljivih
glodalcev.
Obvezna je deratizacija v naseljenih krajih, pristaniščih,
letališčih, na ladjah in drugih sredstvih javnega prometa ter
v skladiščih in delovnih prostorih, kadar se pojavi ali obstaja
nevarnost, da se pojavi nalezljiva bolezen, katere vir okužbe
ali prenašalci so glodalci.
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29. člen
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije spremlja učinkovitost in ugotavlja ustreznost posameznih sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo po tem zakonu ter vodi njihovo evidenco.

35. člen
Oseba, ki potuje v države, kjer je nevarnost okužbe z
nalezljivo boleznijo, se mora pred potovanjem, med njim in
po vrnitvi iz teh držav zaščititi oziroma opraviti zdravstveni
pregled v skladu s tem zakonom.

30. člen
Pogoje, način in sredstva za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije po tem zakonu predpiše minister,
pristojen za zdravje.

36. člen
Način in obseg obveznih zdravstveno higienskih pregledov s svetovanjem ter predhodnih zdravstvenih pregledov
oseb določa pravilnik iz drugega odstavka 8. člena tega zakona. Izvajalce določi minister, pristojen za zdravje.

8. Obvezni zdravstveno higienski pregledi
s svetovanjem
31. člen
Zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem zaradi
preprečevanja nalezljivih bolezni obsegajo usmerjene preglede objektov in prostorov, predmetov in oseb, svetovanje,
vključno z odvzemom materiala za usmerjeno laboratorijsko
preiskavo.
Pregledi iz prejšnjega odstavka so obvezni za:
1. osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno, vzgojnovarstveno in zdravstveno dejavnost, ter za objekte in prostore, kjer se ta dejavnost opravlja;
2. osebe, ki opravljajo dejavnost higienske nege in rekreacije prebivalstva, ter za objekte in prostore, kjer se ta
dejavnost opravlja;
3. osebe, ki pridejo v stik z živili, pitno vodo ali zdravili
pri izdelavi in prometu živil in zdravil, pri oskrbi prebivalstva
s pitno vodo, ter za objekte in prostore, kjer se te dejavnosti
opravljajo.
Delodajalci morajo omogočiti preglede iz prejšnjega
odstavka v delovnih prostorih in v času, ko poteka delovni
proces, razen predhodnih zdravstvenih pregledov oseb, ki se
opravijo pred sklenitvijo delovnega razmerja in v sodelovanju
z medicino dela.
32. člen
Če obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive
bolezni, se obvezni pregledi lahko odredijo tudi za:
– osebe, ki so prebolele nalezljivo bolezen ter zdrave
nosilce povzročiteljev nalezljivih bolezni;
– potnike in njihove predmete ter sredstva v mednarodnem prometu;
– druge osebe, ki s svojim delom in ravnanjem lahko
prenesejo nalezljivo bolezen.
Kriterije za obstoj neposredne nevarnosti za širjenje
nalezljivih bolezni določi minister, pristojen za zdravje, s
posebnim pravilnikom.
33. člen
Prepovedano je opravljanje dela osebam pri predelavi
in prometu z živili, pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo, pri
izdelavi zdravil, v vzgojno-varstvenem in vzgojno-izobraževalnem delu, pri negi in zdravljenju ljudi in v zvezi z higiensko
nego in rekreacijo prebivalstva z ugotovljeno nalezljivo boleznijo, ki se lahko prenaša z živili, predmeti splošne uporabe,
vodo, neposrednim ali posrednim stikom.
Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za zdrave
nosilce povzročiteljev nalezljivih bolezni, če s higienskimi
ukrepi ni mogoče preprečiti širjenja nalezljive bolezni.
Prepoved iz prejšnjih odstavkov velja, dokler zdravnik
ne ugotovi prenehanja razlogov.
34. člen
Za osebe iz drugega odstavka 31. in iz 32. člena tega
zakona, ki so vir okužbe in zato obstaja nevarnost za širjenje
bolezni, so zdravstveni pregledi obvezni, dokler ne prenehajo
epidemiološki razlogi.

9. Drugi posebni ukrepi
37. člen
Ob večji epidemiji ter ob naravnih in drugih nesrečah,
ki lahko povzročijo hujšo epidemijo nalezljive bolezni, lahko minister, pristojen za zdravje, odredi naslednje začasne
ukrepe:
1. dolžnost zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, da opravljajo zdravstveno dejavnost v posebnih
delovnih pogojih in omejitev njihove pravice do stavke;
2. prepustitev v uporabo poslovnih in drugih prostorov,
opreme, zdravil in prevoznih sredstev za zdravstvene potrebe (materialna dolžnost);
3. določitev posebnih nalog fizičnim in pravnim osebam,
ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Ukrepi iz prejšnjega odstavka lahko trajajo največ, dokler obstajajo razlogi za širjenje epidemije.
O ukrepih iz prvega odstavka tega člena minister, pristojen za zdravje, nemudoma obvesti Vlado Republike Slovenije
in Državni zbor Republike Slovenije.
38. člen
Glede materialne dolžnosti, nadomestila plače, varstva
pri izvrševanju dolžnosti, povračila škode in odgovornosti za
povzročeno škodo se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
39. člen
Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče
preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej
razširijo določene nalezljive bolezni, lahko minister, pristojen
za zdravje, odredi tudi naslednje ukrepe:
1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja
možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod
iz teh držav;
2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;
3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih
lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost
širjenja nalezljive bolezni;
4. omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in
izdelkov.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora minister, pristojen za zdravje, nemudoma obvestiti Vlado Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in javnost.
40. člen
Obvezna je preiskava krvodajalcev in dajalcev drugih
tkiv in organov pri vsakem odvzemu človeškega materiala
za presajanje, umetno inseminacijo in fertilizacijo in vitro na
prisotnost povzročiteljev sifilisa, hepatitisov, aidsa in drugih
bolezni, ki se prenašajo s človeškim materialom.
Preiskave človeškega materiala iz prejšnjega odstavka
so obvezne tudi pred posegom v primerih, ko odvzem ni bil
opravljen v Republiki Sloveniji oziroma če ni izkazano, da je
bila opravljena preiskava negativna.
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41. člen
Obvezna je preiskava krvi nosečnic na navzočnost povzročiteljev hepatitisov, ki se prenašajo vertikalno, toksoplazmoze in sifilisa.
Minister, pristojen za zdravje, odredi na predlog Zdravstvenega sveta obvezno preiskavo nosečnic tudi v drugih
primerih, ko to terjajo epidemiološke razmere.
V postopku priprave odredbe iz prejšnjega odstavka je
potrebno pridobiti mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede njenih finančnih posledic.
42. člen
Pokop, izkop, prekop ali prevoz trupla umrlega za nalezljivo boleznijo se opravi na način in pod pogoji, ki onemogočajo širjenje okužbe in jih podrobneje določi minister,
pristojen za zdravje.
III. PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE
BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
43. člen
Bolnišnične okužbe so okužbe, ki so v neposredni
vzročni zvezi z izpostavljenostjo pri postopkih diagnostike,
zdravljenja, zdravstvene nege, rehabilitacije ali pri drugih
postopkih v zdravstveni dejavnosti.
44. člen
Vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost izvaja program preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb.
Program iz prejšnjega odstavka pripravi strokovni vodja
organizacije, ki opravlja zdravstveno dejavnost, izvajajo pa
ga za to dejavnost usposobljeni zdravstveni delavci oziroma
zdravstveni sodelavci, po njihovih navodilih pa vsi drugi zaposleni.
Program iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
– epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb,
– doktrino izvajanja vseh diagnostičnih, terapevtskih,
negovalnih in ostalih postopkov,
– doktrino sterilizacije, dezinfekcije, čiščenja in rokovanja z odpadki,
– doktrino ravnanja z bolniki, zdravstvenimi delavci in
sodelavci z okužbami,
– program zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na delovnih mestih,
– program usposabljanja zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih.
45. člen
Minister, pristojen za zdravje, na predlog Inštituta za
varovanje zdravja Republike Slovenije predpiše minimalne
strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za pripravo in
izvajanje programa iz prejšnjega člena.
IV. SPREMLJANJE IN NADZORSTVO NAD IZVAJANJEM
UKREPOV
46. člen
Spremljanje izvajanja splošnih in posebnih ukrepov iz
tega zakona ter preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb opravljajo Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni zavodi za zdravstveno varstvo, zdravstveno nadzorstvo pa zdravstvena inšpekcija.
Zdravstvena inšpekcija preverja, ali fizične in pravne
osebe, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, imajo in izvajajo
program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in
območni zavodi za zdravstveno varstvo ter zdravstvena in-
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špekcija se morajo medsebojno obveščati o ugotovitvah in
ukrepih.
47. člen
Pri izvajanju nadzorstva nad preprečevanjem in obvladovanjem nalezljivih bolezni ima zdravstvena inšpekcija
pravico in dolžnost:
1. prepovedati osebam, ki so zbolele za določenimi
nalezljivimi boleznimi ali so zdravi nosilci povzročiteljev nalezljivih bolezni, opravljati določena dela in delovne naloge,
kjer lahko ogrozijo zdravje drugih oseb;
2. prepovedati gibanje osebam, za katere se ugotovi ali
sumi, da so zbolele za določeno nalezljivo boleznijo;
3. odrediti dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo ter
druge sanitarne ukrepe;
4. odrediti osamitev oseb, ki so zbolele za določenimi
nalezljivimi boleznimi, in njihovo zdravljenje;
5. prepovedati delo osebam, ki delajo na delovnih mestih, za katera je predpisan obvezen predhodni zdravstveni
pregled, pa pregled ni bil opravljen;
6. prepovedati delo osebam, pri katerih je bil pri zdravstveno higienskem pregledu odrejen zdravstveni pregled,
pa pregled ni bil opravljen;
7. odrediti zdravstveni pregled oseb in materiala, če je
podan sum na nalezljivo bolezen;
8. odrediti druge predpisane splošne ali posebne ukrepe.
48. člen
Pri izvajanju zdravstvenega nadzorstva ima zdravstvena inšpekcija na mejnih prehodih iz 1. člena zakona, ki ureja
zdravstveno inšpekcijo, poleg ukrepov iz prejšnjega člena
pravico in dolžnost tudi:
1. prepovedati gibanje osebam, za katere se ugotovi ali
sumi, da so okužene s kolero, kugo ali virusnimi hemoragičnimi mrzlicami (Ebola, Lassa, Marburg);
2. odrediti druge predpisane sanitarno-tehnične in sanitarno-higienske ukrepe v skladu z zakonom, mednarodnimi
konvencijami ter drugimi mednarodnimi pogodbami.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora zdravstvena inšpekcija nemudoma obvestiti ministra, pristojnega za zdravje, in ministra, pristojnega za notranje zadeve.
49. člen
Ukrepe iz 47. in 48. člena tega zakona odredi sanitarni
inšpektor z odločbo, izdano v upravnem postopku. Pritožba
zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
V. FINANCIRANJE
50. člen
Dejavnost Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in zavodov za zdravstveno varstvo na podlagi tega
zakona se financira iz državnega proračuna v skladu z letnimi
programi dela.
Stroške splošnih ukrepov iz 9. člena tega zakona plačajo lastniki, upravljalci in najemniki stanovanjskih in drugih
objektov ter fizične in pravne osebe, ki izdelujejo oziroma
prodajajo živila oziroma predmete splošne uporabe.
Stroške posebnih ukrepov, ki se opravijo pri posamezniku v obliki zdravstvenih storitev ali po posebnih programih v
skladu s tem zakonom, plačuje
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovane osebe iz 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 in
13/93),
– državni proračun za osebe iz 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno,
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– posameznik ali njegov delodajalec za storitve iz drugega odstavka 24. člena tega zakona in storitve, določene
s programom iz 25. člena tega zakona, ki niso predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja (neobvezna cepljenja,
cepljenja v mednarodnem prometu),
– fizična ali pravna oseba za storitve iz drugega odstavka 24. člena tega zakona in storitve, določene s programom
iz 25. člena tega zakona, ki niso predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja (neobvezna cepljenja, cepljenja v
mednarodnem prometu),
– delodajalec za storitve iz 31. člena tega zakona, ki
niso predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja.
VI. POSEBNE DOLOČBE
51. člen
Organi za notranje zadeve morajo v okviru svojih pravic
in dolžnosti sodelovati pri izvajanju ukrepov, ki so določeni v
37., 39., 47. in 48. členu tega zakona.
Pri izvajanju ukrepov iz 37. in 39. člena tega zakona
sodelujejo tudi organi in enote za zaščito, reševanje in pomoč
v skladu s posebnim zakonom.
52. člen
Zdravnik oziroma zdravstveni zavod, ki je sprejel na
obvezno zdravljenje tujca ali mu odredil osamitev oziroma
izvršil odločbo o karanteni, mora o tem nemudoma obvestiti
pristojni organ za notranje zadeve.
53. člen
Minister, pristojen za zdravje, in minister, pristojen za
veterinarstvo, ustanovita kot stalno strokovno in svetovalno
telo skupno komisijo za zoonoze, določita število članov,
sestavo in imenujeta člane komisije.
Skupna komisija se ustanovi pri ministrstvu, pristojnem
za zdravje.
VI.A ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZA ŠKODO, KI
NASTANE OSEBI ZARADI OBVEZNEGA CEPLJENJA
53.a člen
Oseba, ki ji je z obveznim cepljenjem po tem zakonu
nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem
zmanjšanju življenjskih funkcij, ima pravico do odškodnine.
Če oseba iz prejšnjega odstavka umre zaradi posledic
obveznega cepljenja, imajo pravico do odškodnine pod pogoji, določenimi v tem zakonu, njen zakonec oziroma partner,
s katerim je živela v zunajzakonski skupnosti, njeni otroci in
starši.
Kot škoda iz prvega odstavka tega člena se ne šteje
škoda, ki je posledica strokovne nepravilnosti pri opravljanju
cepljenja ali ki je posledica neustrezne kakovosti cepiva v
skladu s predpisom, ki ureja zdravila.
Kadar je škoda na zdravju ali smrt osebe, ki se je cepila, nastala kot posledica nepravilnega ravnanja strokovnih
oseb pri cepljenju ali neustrezne kakovosti cepiva, se za odškodninsko odgovornost oziroma odgovornosti proizvajalca
cepiva uporabljajo predpisi civilnega prava.
53.b člen
Oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena ima pravico
do odškodnine po tem zakonu v enkratnem znesku v višini
15 milijonov tolarjev.
Zakonec oziroma partner, ki je živel v zunajzakonski
skupnosti z osebo iz prvega odstavka prejšnjega člena, ali,
če gre za mladoletno osebo, njeni starši imajo v primeru njene smrti pravico do odškodnine po tem zakonu v enkratnem
skupnem znesku v višini 3 milijonov tolarjev.
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Otroci osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena do 18.
leta starosti imajo v primeru njene smrti pravico do odškodnine po tem zakonu v enkratnem skupnem znesku v višini 5
milijonov tolarjev.
53.c člen
Zneske odškodnin po tem zakonu enkrat letno valorizira
ministrstvo, pristojno za zdravje, v skladu s podatki Statističnega urada Republike Slovenije o višini letne inflacije.
53.č člen
Postopek za pridobitev pravice do odškodnine po tem
zakonu se začne z vlogo, ki se vloži pri ministrstvu, pristojnem za zdravje.
Vloga se lahko vloži najpozneje v šestih letih od dneva
cepljenja osebe, kolikor je bila cepljena na ozemlju Republike
Slovenije.
Vloga mora vsebovati:
– ime in priimek osebe, ki je cepljena,
– ime in priimek osebe, ki uveljavlja pravico do odškodnine,
– naziv in sedež zdravstvenega zavoda oziroma druge
pravne ali fizične osebe, kjer je bilo cepljenje opravljeno,
– podatke in dokumentacijo o cepljenju in domnevnih
posledicah cepljenja (npr. o datumu cepljenja, nalezljivi bolezni, zoper katero je bilo cepljenje opravljeno, domnevnih
posledicah cepljenja, dokumentacijo o zdravljenju domnevnih
posledic cepljenja ipd.).
Ministrstvo, pristojno za zdravje, zaradi odločanja o
vlogi lahko samo pridobi ali preveri podatke iz zdravstvene
dokumentacije osebe, ki je bila cepljena. Podatki v vlogi so
zaupni.
53.d člen
O pravici do odškodnine v skladu s tem zakonom odloči
minister, pristojen za zdravje, na podlagi strokovnega mnenja Komisije za ugotavljanje vzročne zveze med obveznim
cepljenjem in nastalo škodo (v nadaljnjem besedilu: komisija
za ugotavljanje vzročne zveze) in mnenja invalidske komisije
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: invalidska komisija).
Komisijo za ugotavljanje vzročne zveze imenuje minister, pristojen za zdravje, med strokovnjaki ustrezne medicinske stroke. Minister, pristojen za zdravje, podrobneje
določi način dela komisije za ugotavljanje vzročne zveze.
Sredstva za delo komisije za ugotavljanje vzročne zveze se
zagotavljajo iz državnega proračuna.
Ministrstvo, pristojno za zdravje, posreduje podatke in
dokumentacijo iz prejšnjega člena komisiji za ugotavljanje
vzročne zveze in invalidski komisiji, ki dasta svoje strokovno
mnenje najpozneje v treh mesecih od prejema zaprosila za
mnenje. Strokovno mnenje invalidske komisije se v primeru
smrti osebe iz 53.a člena tega zakona ne zahteva.
Mnenje komisije za ugotavljanje vzročne zveze mora
vsebovati oceno o tem, ali je nastala škoda na zdravju osebe
oziroma smrt osebe iz 53.a člena tega zakona posledica obveznega cepljenja, oziroma oceno, ali obstaja vzročna zveza
med obveznim cepljenjem in škodo, povzročeno na zdravju
oziroma s smrtjo osebe iz 53.a člena tega zakona.
Invalidska komisija da mnenje o tem, ali gre pri osebi
iz 53.a člena tega zakona za resno in trajno zmanjšanje
življenjskih funkcij.
Minister, pristojen za zdravje, izda odločbo iz prvega
odstavka tega člena v upravnem postopku v 30 dneh od prejema mnenj komisij iz tega člena. Če oseba, ki je dala vlogo
za uveljavljanje pravice do odškodnine po tem zakonu, med
postopkom umre, se postopek s sklepom ustavi.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.
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53.e člen
Odškodnine, ki se izplačujejo po tem zakonu, se plačujejo iz sredstev državnega proračuna.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za zdravje.
53.f člen
Z izplačilom odškodnine po tem zakonu je poravnana
vsa škoda, za katero je po tem zakonu objektivno odgovorna
država.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
54. člen
Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek fizična oseba in z globo od 100.000 do 10.000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če ne omogoči opravljanja higienskih pregledov s
svetovanjem, predhodnih zdravstvenih pregledov, kot tudi
odvzema potrebnega materiala in izvajanja drugih ukrepov
za varstvo pred nalezljivimi boleznimi, določenimi s tem zakonom (drugi odstavek 4. člena);
2. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena
tega zakona;
3. če ne omogoči dezinfekcije iz 26. člena tega zakona;
4. če ne omogoči dezinsekcije ali razuševanja iz 27. člena tega zakona;
5. če ne omogoči deratizacije iz 28. člena tega zakona;
6. če kot delodajalec ne omogoči obveznih zdravstvenih
pregledov iz 31. člena tega zakona;
7. če zaposluje oziroma omogoča delo osebam v nasprotju s 33. členom tega zakona;
8. če ne izvaja materialne dolžnosti iz 2. točke prvega
odstavka 37. člena tega zakona;
9. če ne izvaja posebnih nalog iz 3. točke prvega odstavka 37. člena tega zakona;
10. če opravlja promet posameznih vrst blaga in izdelkov v nasprotju s 4. točko prvega odstavka 39. člena tega
zakona;
11. če opravi pokop, izkop, prekop ali prevoz trupla v
nasprotju z 42. členom tega zakona;
12. če ne pripravi ali ne izvaja programa preprečevanja
in obvladovanja bolnišničnih okužb (44. člen);
13. če se ne ravna ali onemogoča ukrepe zdravstvene
inšpekcije iz 47. člena tega zakona;
14. če se ne ravna ali onemogoča ukrepe zdravstvene
inšpekcije na državni meji iz prvega odstavka 48. člena tega
zakona.
Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
55. člen
Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec:
1. če se v nasprotju s 1. točko prvega odstavka 37. člena tega zakona izmika ali ne odzove na opravljanje delovne
dolžnosti;
2. če ne izvaja programa preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb (drugi odstavek 44. člena tega zakona).
56. člen
Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek zdravnik:
1. če odkrije ali posumi na nalezljivo bolezen na podlagi
anamnestičnih podatkov, kliničnega pregleda in epidemioloških razmer in ne izvede nemudoma ustreznih ukrepov,
določenih s tem zakonom (prvi odstavek 12. člena);
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2. če osebe, ki jo je poškodovala stekla žival ali je bila
v stiku s steklo živaljo ali živaljo za katero se sumi, da je stekla, ne napoti takoj v specializirano (antirabično) ambulanto
pristojnega zavoda za zdravstveno varstvo (13. člen);
3. če takoj po postavljeni diagnozi oziroma sumu nalezljive bolezni ne prijavi pristojnemu zavodu za zdravstveno
varstvo:
– vsakega pojava nalezljive bolezni iz 8. člena tega
zakona ali smrti zaradi nje (1. točka 14. člena)
– vsakega suma na davico, gnojni meningitis, virusno
hemoragično mrzlico, kolero, kugo, ošpice, otroško paralizo
in steklino (2. točka 14. člena)
– vsake epidemije ali suma na epidemijo nalezljive bolezni (3. točka 14. člena)
– vsakega izločanja povzročitelja trebušnega tifusa,
drugih salmonel, šigel, kampilobaktra, jersinije in lamblije
(4. točka 14. člena)
– vsakega nosilstva virusov hepatitisov B in C, povzročiteljev aidsa in povzročiteljev malarije (5. točka 14. člena)
– vsakega ugriza in stika s steklo živaljo ali na steklino
sumljivo živaljo (6. točka 14. člena);
4. če ne odredi osamitve zbolelega ali osebe za katero
se sumi, da je zbolela za nalezljivo boleznijo, kadar bi njeno
svobodno gibanje lahko povzročilo direkten ali indirekten
prenos bolezni na druge osebe (prvi odstavek 18. člena);
5. če ravna v nasprotju z 22. in 23. členom tega zakona;
6. če ravna v nasprotju z 22.a členom tega zakona;
7. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena
tega zakona;
8. če v nasprotju s 40. členom ne opravi preiskave krvodajalcev in dajalcev drugih tkiv in organov;
9. če v nasprotju z 41. členom ne opravi preiskave krvi
nosečnic;
10. če sprejme na obvezno zdravljenje tujca ali mu
odredi osamitev, pa o tem ne obvesti nemudoma pristojnega
organa za notranje zadeve (52. člen).
57. člen
Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik:
1. če ne ravna v skladu z ukrepom osamitve iz drugega
odstavka 18. člena tega zakona;
2. če ne ravna v skladu z ukrepom karantene iz prvega
odstavka 19. člena tega zakona;
3. če se ne zdravi oziroma ne ravna v skladu z 20. členom tega zakona;
4. če se izmika ali onemogoča obvezno cepljenje iz
prvega odstavka 22. člena tega zakona;
5. če zavrača ali se izmika zaščiti s specifičnimi imunoglobulini v nasprotju s 23. členom tega zakona,
6. če zavrača ali se izmika zaščiti z zdravili v nasprotju
s 24. členom tega zakona;
7. če zavrača ali onemogoča dezinfekcijo, dezinsekcijo
in deratizacijo iz 26., 27. in 28. člena tega zakona;
8. če zavrača ali se izmika obveznim higienskim pregledom s svetovanjem iz 31. člena tega zakona;
9. če opravlja delo ali dejavnost brez obveznega predhodnega zdravstvenega pregleda iz 31. člena tega zakona;
10. če zavrača ali se izmika obveznim zdravstvenim
pregledom iz 32. člena tega zakona;
11. če ne opravi zdravstvenega pregleda, ki mu je bil
odrejen pri zdravstveno higienskem pregledu;
12. če opravlja delo v nasprotju s 33. členom tega zakona;
13. če ravna v nasprotju s 35. členom tega zakona;
14. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena
tega zakona.
Za dejanje iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka se
kaznuje za prekršek z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev
roditelj ali skrbnik mladoletnika, ki je storil prekršek, če je to
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neposredna posledica opustitve dolžne vzgoje in skrbi za
mladoletnika.
Zakon o nalezljivih boleznih – ZNB (Uradni list
RS, št. 69/95) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
58. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda izvršilne predpise iz
tega zakona v osmih mesecih po njegovi uveljavitvi.
Do izdaje izvršilnih predpisov iz prejšnjega odstavka se
uporabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, naslednji
izvršilni predpisi:
1. pravilnik o pogojih in načinu opravljanja obvezne
imunizacije, seroprofilakse in kemoprofilakse proti nalezljivim
boleznim in osebah, za katere velja ta obveznost (Uradni list
SFRJ, št. 68/91);
2. pravilnik o ukrepih za varstvo pred vnosom in zatiranje kolere, kuge, virusnih hemoragičnih mrzlic, rumene
mrzlice in malarije (Uradni list SFRJ, št. 42/85);
3. pravilnik o pogojih in načinu vodenja podatkov o laboratorijskih preiskavah ter o dajanju obvestil o povzročiteljih
posameznih nalezljivih bolezni (Uradni list SFRJ, št. 42/85);
4. pravilnik o pogojih za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije zaradi preprečevanja in zatiranja
nalezljivih bolezni (Uradni list SFRJ, št. 42/85);
5. pravilnik o zdravstvenih pregledih oseb, ki so prebolele trebušni tifus, bacilarno grižo ali salmoneloze (Uradni list
SFRJ, št. 42/85);
6. pravilnik o zdravstvenih pregledih oseb pod zdravstvenim nadzorstvom zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni (Uradni list SFRJ, št. 42/85);
7. pravilnik o izvrševanju varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja spolne bolezni (Uradni list SRS, št. 23/75);
8. odredba o obveznem zdravljenju tuberkuloznih bolnikov (Uradni list LRS, št. 16/56);
9. pravilnik o načinu prijavljanja nalezljivih bolezni (Uradni list SFRJ, št. 42/85);
10. pravilnik o pogojih in načinu izkopavanja in prevoza
trupel (Uradni list SFRJ, št. 42/85);
11. odlok o ukrepih za varstvo prebivalstva pred sindromom pridobljene zmanjšane odpornosti (AIDS) (Uradni list
SFRJ, št. 36/86);
12. odlok o ukrepih za varstvo prebivalstva pred sindromom pridobljene zmanjšane odpornosti (Uradni list SFRJ, št.
36/87 in 53/87);
13. pravilnik o ukrepih za varstvo pred širjenjem okužbe znotraj zdravstvenih organizacij (Uradni list SFRJ, št.
49/86);
14. pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje
stekline pri živalih (Uradni list SFRJ, št. 39/88);
15. pravilnik o načinu odvzemanja vzorcev in metodah
za laboratorijsko analizo pitne vode (Uradni list SFRJ, št.
33/87);
16. pravilnik o higienski neoporečnosti pitne vode (Uradni list SFRJ, št. 33/87);
17. pravilnik o opravljanju zdravstvenih pregledov oseb,
ki so pod zdravstvenim nadzorom zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni (Uradni list SRS, št. 1/88);
18. pravilnik o minimalnih sanitarno-higienskih pogojih
za opravljanje dejavnosti frizerskih, kozmetičnih in podobnih
storitev (Uradni list SRS, št. 1/88 in 33/93);
19. pravilnik o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in o njihovem preprečevanju (Uradni
list SRS, št. 24/81 in 35/82).
Minister, pristojen za zdravje, izda pooblastila za izvajanje nalog iz tega zakona najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi
zakona.
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59. člen
Organizacije, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in
zasebni zdravstveni delavci morajo v šestih mesecih po
uveljavitvi predpisa iz 45. člena tega zakona sprejeti in začeti
izvajati programe preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb.
60. člen
Pravne osebe, ki so v skladu s predpisi opravljale dejavnost dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije do uveljavitve tega zakona, lahko to dejavnost opravljajo do sprejema
predpisa iz 30. člena tega zakona pod pogojem, da sklenejo
pogodbo o strokovnem sodelovanju s pristojnim zavodom za
zdravstveno varstvo.
61. člen
Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati zakon
o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo
vso državo (Uradni list SFRJ, št. 51/84 in 63/90) in preneha
veljati zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (Uradni list SRS, št. 18/87).
62. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih – ZNB-A (Uradni list RS, št. 119/05)
vsebuje naslednji prehodni in končno določbo:
9. člen
Za postopke glede uveljavljanja odškodnine za škodo
po tem zakonu, ki so se začeli pred sodiščem pred uveljavitvijo tega zakona, pa še niso zaključeni, se glede višine
odškodnine uporabljajo določbe 53.b in 53.c člena zakona.
10. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda predpisa iz tretjega
odstavka 22.b člena in drugega odstavka 53.d člena zakona
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1349.

Zakon o javnih cestah (uradno prečiščeno
besedilo) (ZJC-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. marca 2006
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o javnih cestah,
ki obsega:
– Zakon o javnih cestah – ZJC (Uradni list RS, št. 29/97
z dne 23. 5. 1997),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah – ZJC-A (Uradni list RS, št. 18/02 z dne 28. 2.
2002),
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o
razveljavitvi 85. člena Zakona o javnih cestah U-I-224/00
(Uradni list RS, št. 50/02 z dne 7. 6. 2002),
– Zakon o graditvi objektov – ZGO-1(Uradni list RS, št.
110/02 z dne 18. 12. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o družbi
za avtoceste v Republiki Sloveniji – ZDARS-A (Uradni list RS,
št. 126/03 z dne 18. 12. 2003) in
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– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah – ZJC-B (Uradni list RS, št. 92/05 z dne 18. 10.
2005).
Št. 321-10/91-7/26
Ljubljana, dne 7. marca 2006
EPA 500-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O JAVNIH CESTAH
uradno prečiščeno besedilo
(ZJC-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Javne ceste so državne in občinske ceste.
(2) Ta zakon določa status in kategorizacijo javnih cest,
ureja pravila določanja mej javnih cest, določa enotna pravila
in strokovne podlage za graditev in vzdrževanje vseh javnih
cest, zaradi zagotovitve čimbolj enakih pogojev za kakovosten in varen prevoz vsem uporabnikom cest na celotnem cestnem omrežju v državi, določa obvezno gospodarsko javno
službo za zagotavljanje usposobljenosti teh cest za varen in
neoviran promet ter ureja upravljanje, graditev, vzdrževanje
in varstvo državnih cest in prometa na njih.
(3) Ta zakon prenaša v slovenski pravni red določbe
naslednjih direktiv Evropske skupnosti:
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/62/
ES z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo
določene infrastrukture za težka tovorna vozila (UL L št. 187
z dne 20. 7. 1999, str. 42; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
1999/62/ES);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/52/
ES z dne 29. aprila 2004 o interoperabilnosti elektronskih
cestninskih sistemov v Skupnosti (UL L št. 166 z dne 30. 4.
2004, str. 124; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/52/
ES);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/54/
ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah
za predore v vseevropskem cestnem omrežju (UL L št. 167
z dne 30. 4. 2004, str. 39; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2004/54/ES).
2. člen
(pojem in status javnih cest)
(1) Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet (v nadaljnjem besedilu: promet), ki
jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa
na njih.
(2) Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s
priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni
cesti mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in
kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav,
plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena,
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.
(4) Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in
na površinah ob njej, ki so določene za opravljanje dejavnosti
namenjenih udeležencem v prometu (v nadaljnjem besedilu:
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spremljajoče dejavnosti), je mogoče za opravljanje takih dejavnosti pridobiti posebno pravico uporabe.
3. člen
(delitev in kategorizacija javnih cest)
(1) Državne ceste so v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin.
(2) Glede na pomen za promet in povezovalne funkcije
v prostoru se državne ceste kategorizirajo na avtoceste, hitre
ceste, glavne ceste I. in II. reda ter regionalne ceste I., II. in
III. reda, občinske ceste pa na lokalne ceste in javne poti.
(3) Lokalne ceste se v naseljih lahko razvrščajo v več
podkategorij, ki se določijo v aktu iz četrtega odstavka tega
člena.
(4) Merila za kategorizacijo javnih cest določi Vlada
Republike Slovenije.
(5) Glede na potek v prostoru so javne ceste:
– ceste v naselju;
– ceste zunaj naselja.
(6) Javne ceste so lahko namenjene uporabi vsem ali
samo določenim vrstam prometa (ceste, rezervirane za promet motornih vozil, ceste, rezervirane za promet kolesarjev
ali za druge vrste prometa).
(7) Kategorizacija načrtovanih novih državnih cest, načrtovanih rekonstrukcij obstoječih državnih cest ter posledične spremembe kategorizacije državnih cest se na podlagi
meril za kategorizacijo iz četrtega odstavka tega člena in
predpisov o urejanju prostora določijo v prostorskem planu
Republike Slovenije. Kategorizacija načrtovanih novih občinskih cest, načrtovanih rekonstrukcij obstoječih občinskih cest
ter posledične spremembe kategorizacije občinskih cest se
na podlagi meril za kategorizacijo iz četrtega odstavka tega
člena in predpisov o urejanju prostora določijo v prostorskem
planu občine.
(8) Minister, pristojen za promet, predpiše način označevanja javnih cest in evidence o javnih cestah in objektih
na njih, ki obsega način zbiranja in vodenja evidence, njeno
vsebino in uporabo podatkov iz evidence.
4. člen
(kolesarska pot)
(1) Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo označena javna cesta, ki je namenjena izključno vožnji
kolesarjev.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega
člena se državne kolesarske poti kategorizirajo na daljinske,
glavne in regionalne kolesarske poti, občinske kolesarske
poti pa kot javne poti za kolesarje.
5. člen
(stanje javnih cest)
(1) Javne ceste morajo biti grajene in vzdrževane tako,
da jih ob upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev
za odvijanje prometa, na primer slabih vremenskih razmer,
lahko varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.
(2) Kadar zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih razlogov javne ceste ali njenega dela ni
mogoče zgraditi z elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu
prometnemu pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko zgradi s slabšimi elementi, katerih vrednosti pa
ne smejo biti nižje od še dopustnih za isto kategorijo javne
ceste po predpisu iz prve alinee tretjega odstavka 6. člena
tega zakona. Tako zgrajena javna cesta ali njen del mora
biti opremljena s prometno signalizacijo, ki udeležence v
prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za
varno odvijanje prometa.
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6. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju javnih cest)
(1) Javne ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, kot jih določajo ta zakon, predpisi, izdani na njegovi
podlagi, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora
in graditev objektov, ter predpisi o varnosti cestnega prometa.
(2) Javne ceste se morajo projektirati in graditi tako, da
je omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposobnostjo gibanja.
(3) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve in ministrom, pristojnim za
področje graditve objektov, izda:
– predpis o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja;
– predpis o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah;
– predpis o načinu označevanja in zavarovanja del na
javni cesti in ovir v cestnem prometu.
7. člen
(tehnični predpisi in tehnične specifikacije za javne ceste)
(1) Minister, pristojen za promet, izdaja tehnične predpise za javne ceste, s katerimi podrobneje uredi posamezna
vprašanja v zvezi s planiranjem, projektiranjem, graditvijo in
vzdrževanjem javnih cest. Z njimi lahko določi obvezno uporabo standardov in tehničnih specifikacij za javne ceste.
(2) Tehnična specifikacija za javne ceste je od standarda neodvisen dokument, ki določa tehnične zahteve (kakovost, dimenzije, varnost, označevanje, preskušanje idr.), ki
jih morajo izpolnjevati postopek, izdelek ali storitev v zvezi s
planiranjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem javnih
cest.
(3) Tehnične specifikacije za javne ceste so javna listina. Pripravljajo jih tehnični odbori, ki jih imenuje minister,
pristojen za promet. Pripravljajo se v skladu z njegovim
navodilom in izdajajo z njegovim soglasjem; kadar se nanašajo na graditev javnih cest, pa tudi s soglasjem ministra,
pristojnega za graditev. Izdaja tehničnih specifikacij za javne
ceste se objavi v uradnem glasilu Urada Republike Slovenije
za standardizacijo in meroslovje.
8. člen
(javna služba za javne ceste)
(1) Vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega:
– vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem
stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti
javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih
in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje
javnih cest) in
– organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih cestah
opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih
in varnostnih lastnosti (v nadaljnjem besedilu: obnavljanje
javnih cest).
(2) Minister, pristojen za promet, predpiše vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja
javnih cest.
(3) Način opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest določi Vlada Republike
Slovenije, rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja
občinskih cest pa občina.
(4) Obnovitvena dela na javnih cestah se oddajajo v
izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(5) Obnovitvena dela na javnih cestah se štejejo za
vzdrževalna dela v javno korist v skladu s predpisi o graditvi
objektov.
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(6) Vrsta in obseg projektne in tehnične dokumentacije
za obnovitvena dela na javni cesti se v odvisnosti od njihove
vrste, obsega in zahtevnosti določijo s projektno nalogo, če
s predpisi o graditvi objektov ni drugače določeno.
(7) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na
državni cesti opravi komisija, ki jo imenuje minister, pristojen
za promet (v nadaljnjem besedilu: minister). V komisijo se
imenujejo strokovnjaki s področja tehničnih in drugih posebnosti teh del.
(8) Po opravljenem pregledu obnovitvenih del komisija
iz prejšnjega odstavka predlaga ministru izdajo odločbe, s
katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali izda
dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka
ali cestnega objekta prometu.
9. člen
(nujna vzdrževalna dela ob stavki)
(1) Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest mora ob
stavki svojih delavcev zagotoviti najmanj:
– nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za
varen promet z vsakodnevnimi pregledi cest;
– zavarovanje nevarnih delov na cesti, če ugotovljenih
pomanjkljivosti, ki ogrožajo promet na njej, izvajalec pregleda
ne more takoj odpraviti;
– izvedbo ukrepov za zavarovanje ceste, katerih opustitev bi lahko povzročila poškodbe ceste;
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na
javnih cestah;
– prevoznost cest v zimskem času najmanj v obsegu, ki
omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme;
– zagotavljati tekoče podatke o stanju in prevoznosti
cest.
(2) Opravljanje del iz prejšnjega odstavka zagotovi izvajalec rednega vzdrževanja cest z nadzorom nad stanjem
javnih cest in z organiziranjem stalne pripravljenosti ustrezno opremljenih vzdrževalnih skupin za izvedbo najnujnejših
ukrepov zavarovanj cest in prometa na njih, opustitev katerih
bi povzročilo poškodbe cest ali ogrozilo promet na njih.
(3) Delavcu izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest,
ki odkloni opravljanje s sklepom izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest naložena dela iz prvega odstavka tega člena,
preneha delovno razmerje.
10. člen
(financiranje vzdrževanja javnih cest)
Sredstva za vzdrževanje državnih cest in za redno vzdrževanje lokalnih cest se zagotavljajo iz proračuna Republike
Slovenije in iz drugih virov, če je s tem ali posebnim zakonom
tako določeno.
11. člen
(takse in povračila za uporabo javnih cest)
(1) Za uporabo javnih cest se plačujejo naslednje takse
in povračila: letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna vozila; cestna taksa za prevoze z motornimi
in priklopnimi vozili; cestnina za uporabo določenih cest
in objektov na njih; povračilo za izredne cestne prevoze;
povračilo za čezmerno uporabo javnih cest; povračilo za
uporabo prometnih površin zunaj vozišča javne ceste in za
površine ob njej, ki so določene za opravljanje spremljajočih
dejavnosti.
(2) Višino, način vplačevanja in evidentiranje vplačil,
oprostitve plačevanja, nadzor nad vplačevanjem in sankcioniranje neplačevanja taks in povračil iz prejšnjega odstavka
predpiše Vlada Republike Slovenije.
(3) Vlada Republike Slovenije lahko sama ali na predlog
občine predpiše posebno povračilo za uporabo javne ceste
in objektov na njej, ki poteka po območjih s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi poseben režim njene
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uporabe in vzdrževanja. Če je za vzdrževanje ceste dana
koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški za
njeno vzdrževanje.
11.a člen
(cestnina)
(1) Za uporabo cestninskih cest in cestninskih cestnih
objektov se plačuje cestnina. Cestninske ceste in cestninske
cestne objekte določi Vlada Republike Slovenije.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko kot cestninsko cesto določi državno cesto, ki je kategorizirana in označena kot
avtocesta ali hitra cesta in ki izpolnjuje naslednje prometno
tehnične pogoje:
– je posebej projektirana in zgrajena za promet motornih vozil,
– ne služi zemljiščem, ki mejijo nanjo,
– ima, razen na posebnih mestih in začasno, dva označena prometna pasova ter odstavni pas ali odstavne niše na
vsakem od fizično ločenih smernih vozišč;
– se z drugo cesto ali drugim infrastrukturnim objektom
ne križa v istem nivoju.
(3) Vlada Republike Slovenije lahko s predpisom tudi
določi, da se zaradi povrnitve stroškov njihove izgradnje ter
stroškov njihovega vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja
cestnina plačuje tudi za uporabo posameznega predora,
mostu ali gorskega prelaza (v nadaljnjem besedilu: cestninski
cestni objekti). Cestnina po določbi tega odstavka in cestnina
iz prejšnjega odstavka se ne smeta podvajati.
(4) Po izvedenem postopku predhodne preveritve in
posvetovanja glede predpisov v zvezi s prometom, kot je
določen za članice Evropske unije, lahko Vlada Republike
Slovenije določi, da se cestnina plačuje za uporabo določenih odsekov javnih cest, zlasti:
– kjer obstajajo za to varnostni razlogi,
– na cestah za medregionalni in mednarodni težki tovorni promet v delu države, kjer ni povezanega avtocestnega
omrežja, če povpraševanje po prometu in gostota prebivalstva ekonomsko ne opravičujeta gradnje avtocest ali hitrih
cest;
– če se z drugo državo članico Evropske unije za obmejna območja uvede posebna ureditev.
(5) Višina cestnine se določi glede na:
– vrsto vozila, s katerim se opravlja prevoz po cestninski
cesti, upoštevaje višino vozila in število njegovih osi;
– prevozno razdaljo po cestninski cesti.
(6) Ponderirano povprečje cestnin mora biti v sorazmerju s stroški gradnje, obratovanja in razvoja cestninskih cest
oziroma cestninskih cestnih objektov.
(7) Brez poseganja v ponderirano povprečje cestnin se
lahko cestnina določi tudi glede na:
– emisije izpušnih plinov vozila s tem, da se lahko cestnina, ki se zaračunava za vozila, ki izpolnjujejo najstrožje
kriterije glede emisij, poveča za enakovredna vozila, ki izpolnjujejo najnižje kriterije glede teh emisij, največ za 50%;
– dnevni čas vožnje, pod pogojem, da nobena cestnina
za več kot 100% ne presega cestnine, ki se zaračunava v
najcenejšem delu dneva.
(8) Vsako razlikovanje cestnin, ki se zaračunavajo glede
na vrste emisij izpušnih plinov vozil ali dnevni čas, mora biti
sorazmerno z zaželenim ciljem.
(9) Obveznost plačila cestnine mora biti določena nediskrimantorno glede na državno pripadnost uporabnika ali lastnika vozila oziroma prevoznika, glede na mesto registracije
ali glede na izvor oziroma namembno mesto vozila. Vlada
Republike Slovenije lahko določi, da se cestnina ne plačuje
za prevoze z intervencijskimi in vojaškimi vozili, prevoze humanitarne pomoči in prevoze upravljavca cestninske ceste
oziroma cestninskega cestnega objekta.
(10) Način plačevanja in nadzor plačevanja cestnine
morata potekati tako, da čim manj ovirata prost pretok pro-
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meta in brez obveznih kontrol ali pregledov na mejah Republike Slovenije z drugimi državami članicami Evropske unije.
Upravljavec cestninskih cest in cestninskih cestnih objektov
mora poskrbeti za primerne objekte na mestih plačevanja cestnine, tako da je zagotovljena varnost cestnega prometa.
(11) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za primer,
ko na podlagi posebnega zakona določi višino, način plačevanja, način cestninjenja, način evidentiranja plačil in nadzor
nad vplačevanjem upravljavec določenih cestninskih cest in
cestninskih cestnih objektov s soglasjem Vlade Republike
Slovenije.
11.b člen
(interoperabilnost cestninskih sistemov)
(1) Elektronski cestninski sistemi morajo omogočati cestninjenje tudi z uporabo ene ali več naslednjih tehnologij:
satelitskega določanja položaja, mobilne komunikacije z uporabo standarda GSM-GPRS (sklic na GSM TS 03.60/23.060)
in mikrovalovne tehnologije na frekvenci 5,8 GHz (evropsko
elektronsko cestninjenje). Podrobnejše tehnične zahteve
predpiše Vlada Republike Slovenije.
(2) Vsak upravljavec cestninskih cest in cestninskih
cestnih objektov mora z drugimi upravljavci cestninskih cest
in cestninskih cestnih objektov v Evropski uniji skleniti pogodbo ali na drug način zagotoviti, da bo naročnik evropskega
elektronskega cestninjenja lahko to storitev uporabljal v vseh
državah članicah Evropske unije pri evropskem elektronskem
cestninjenju.
(3) Določbe tega člena se ne uporabljajo za:
– cestninske sisteme, ki nimajo elektronskih naprav za
pobiranje cestnine;
– elektronske cestninske sisteme, pri katerih ni potrebno nameščati opreme v vozila;
– majhne, izključno lokalne cestninske sisteme, za katere bi bili stroški za uporabo evropskega elektronskega
cestninjenja nesorazmerni s prednostmi.
12. člen
(koncesija za graditev javne ceste)
(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi
koncesijo za graditev javne ceste in objektov na njej.
(2) Pogoji za dodelitev koncesije za graditev državne
ceste in objektov na njej se določijo z zakonom. Pogodbo o
koncesiji sklene Vlada Republike Slovenije.
(3) Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej sklene organ lokalne skupnosti v skladu s
pogoji, ki jih za podelitev koncesije predpiše občina.
(4) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste
in objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkorišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.
(5) Pravice in obveznosti, ki jih določajo ta zakon in
na njegovi podlagi izdani predpisi ter predpisi občin glede
vzdrževanja javnih cest in izvajanja ukrepov za varstvo javnih
cest in prometa na njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega
odstavka pri vodenju in izkoriščanju javne ceste in objektov
na njej, če to ni s tem zakonom, predpisom občine ali s pogodbo iz prejšnjega odstavka drugače določeno.
13. člen
(sestavni deli javne ceste)
(1) Javno cesto sestavljajo:
– cestno telo;
– cestni objekti;
– naprave za odvodnjavanje ceste;
– brežine ceste;
– cestni svet;
– zračni prostor nad voziščem v višini 7 m;
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– prometne površine zunaj vozišča, kot so: počivališča,
parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča, prostori in
objekti za tehtanje in nadzor prometa;
– površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste;
– priključki na cesto v širini cestnega sveta;
– prometna signalizacija in prometna oprema;
– cestne naprave in druge ureditve, namenjene varnosti
prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste
pred vplivi prometa na njej;
– naprave za evidentiranje prometa.
(2) Za sestavni del javne ceste se štejejo tudi zemljišča,
objekti in naprave, ki jih je investitor v javno cesto pridobil
ali zgradil za opravljanje rednega vzdrževanja ceste ali za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ob cesti.
(3) Javna cesta, kot jo določata prvi in drugi odstavek
tega člena, mora biti vpisana v zemljiško knjigo kot javno
dobro v lasti države za državno cesto in kot javno dobro v
lasti občine za občinsko cesto. V zemljiško knjigo se vpišeta
tudi služnost iz tretjega odstavka in posebna pravica uporabe
površin iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona.
14. člen
(uporaba pojmov)
(1) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo
naslednji pomen:
1. cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da
jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni
udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in
drugimi predpisi;
2. javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest
razglasil za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak
prosto uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
3. nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina,
ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja
promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o
varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne
prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v
zasebni lasti in podobne);
4. državna cesta je kategorizirana javna cesta, namenjena prometnemu povezovanju regij ter pomembnejših naselij v državi in z enakimi v sosednjih državah, prometnemu
povezovanju pokrajin znotraj države ter prometnemu povezovanju pomembnejših naselij znotraj pokrajine. Če na taki
cestni povezavi ni zgrajena obvozna cesta mimo naselja,
je sestavni del državne ceste tudi njen del, ki poteka skozi
naselje;
5. avtocesta je državna cesta, ki je namenjena daljinskemu prometu motornih vozil in ki je sestavni del avtocestnih povezav s sosednjimi državami; njen sestavni del so
tudi posebej zgrajeni priključki nanjo;
6. hitra cesta je državna cesta, rezervirana za promet
motornih vozil, ki s svojimi prometno-tehničnimi elementi
omogoča hitro odvijanje daljinskega prometa med najpomembnejšimi središči regionalnega pomena; navezuje se na
avtoceste v državi in na cestni sistem sosednjih držav; njen
sestavni del so tudi posebej zgrajeni priključki nanjo;
7. glavna cesta I. reda je državna cesta, namenjena
prometnemu povezovanju med pomembnejšimi središči regionalnega pomena; navezuje se na ceste enake ali višje
kategorije v državi in na cestni sistem sosednjih držav; njen
sestavni del so tudi posebni priključki nanjo, če so zgrajeni;
8. glavna cesta II. reda je državna cesta, namenjena
prometnemu povezovanju med središči regionalnega pomena in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje
kategorije; njen sestavni del so tudi posebni priključki nanjo,
če so zgrajeni;
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9. regionalna cesta I. reda je državna cesta, namenjena
prometnemu povezovanju pomembnejših središč lokalnih
skupnosti in navezovanju prometa na državne ceste enake
ali višje kategorije; njen sestavni del so tudi posebni priključki
nanjo, če so zgrajeni;
10. regionalna cesta II. reda je državna cesta, namenjena prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti
in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje
kategorije;
11. regionalna cesta III. reda je državna cesta, namenjena prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti, za
državo pomembnih turističnih (turistične ceste) in obmejnih
območij ter mejnih prehodov z državnimi cestami enake ali
višje kategorije, kadar po predpisanih merilih za kategorizacijo ne doseže višje kategorije;
12. občinska cesta je kategorizirana javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah ali povezuje naselja, dele naselja, naravne ter kulturne
znamenitosti, posamezne objekte in podobno v občini;
13. lokalna cesta je občinska cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele
naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje
prometa na javne ceste enake ali višje kategorije;
14. javna pot je občinska cesta, ki ne izpolnjuje v predpisu iz prve alinee tretjega odstavka 6. člena tega zakona
določenih minimalnih elementov za lokalno cesto ali pa je
namenjena samo določenim vrstam udeležencev v prometu
(krajevne in vaške ceste ali poti, poti za pešce, kolesarje,
jezdece, gonjače in podobne);
15. mednarodna cesta je državna cesta, ki je z mednarodnim aktom uvrščena v omrežje evropskih cest;
16. obvozna cesta je cesta, s katero se nadomesti del
državne ceste skozi naselje;
17. cesta, določena za vse vrste prometa, je javna cesta, ki jo smejo uporabljati vsi udeleženci v prometu;
18. cesta, rezervirana za motorna vozila, je javna cesta, po kateri smejo voziti samo tista motorna vozila, ki v
skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa lahko razvijejo določeno hitrost, in je označena s predpisano prometno
signalizacijo;
19. cesta, določena za posamezne vrste prometa, je
javna cesta, ki jo smejo uporabljati samo tisti udeleženci v
prometu, za katere prepoved uporabe ni označena s predpisano prometno signalizacijo;
20. državna kolesarska pot je državna cesta, ki je namenjena samo prometu kolesarjev in je označena s predpisano prometno signalizacijo. Državna kolesarska pot se
navezuje na omrežje evropskih kolesarskih poti (daljinska
kolesarska pot), povezuje središča regionalnega pomena
(glavna kolesarska pot) ali povezuje pomembnejša središča
lokalnega pomena ter vodi do pomembnih turističnih območij
ali središč ter do območij izjemnih naravnih znamenitosti
(regionalna kolesarska pot);
21. cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavljata nasip
in voziščna konstrukcija;
22. cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi,
prepusti, predori, galerije, podporne in oporne konstrukcije
ter podhodi in nadhodi;
23. cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče,
odstavni ločilni in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki
ter bankine in naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali
robnem pasu (segmentni jarki ali mulde, koritnice);
24. vozišče je del cestišča, ki ima eno ali dve smerni
vozišči;
25. brežina je naravno nastala ali zgrajena nagnjena
površina zemljišča ob cestnem telesu;
26. cestni svet je največ 2 m širok zemljiški pas, merjen
od črte, ki jo sestavljajo na podlagi predpisov o projektiranju
javnih cest in njihovih elementov določene končne točke
prečnega profila cestnega telesa z napravami za odvodnjavanje in brežinami ceste oziroma pri avtocestah od varovalne
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ograje, ter zračni prostor nad voziščem v višini 7 m od najvišje točke vozišča;
27. naprave za odvodnjavanje javne ceste so naprave
za zbiranje, odvajanje in/ali preusmerjanje površinske in talne vode (odvodni jarki, koritnice, plitve in globoke drenaže,
vtočni in revizijski jaški, prepusti, kanalizacija, vodnjaki, ponikalnice in podobno);
28. polje preglednosti so zemljišča ob cestišču, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, katerih
raba je omejena;
29. pregledni trikotnik so zemljišča ob cestišču, katerih
raba je omejena zaradi zagotavljanja predpisane preglednosti v nivojskih križanjih cest ali ceste z železniško progo;
30. pregledna berma je razširjeni del cestnega telesa na
notranji strani krivin za zagotovitev predpisane preglednosti,
ki je potrebna zaradi stop pregledne razdalje;
31. križanje je mesto, kjer se v istem ali različnem nivoju
križa cesta z drugo cesto ali drugim infrastrukturnim objektom, kot so železnica, vodotok, žičnica in podobno;
32. križišče je prometna površina, na kateri se križata
dve ali več cest ali na kateri se združujeta dve ali več cest v
širšo prometno površino (trg in podobno);
33. priključek je del javne ceste, s katerim se javna
cesta iste ali nižje kategorije ali nekategorizirana cesta navezuje na to cesto;
34. kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini
kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim motorjem;
35. pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče
ali je od njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem ali
pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če
je na njem označen kolesarski pas;
36. avtobusna postajališča in obračališča so posebej
zgrajene in označene prometne površine ob vozišču ceste,
namenjene izključno javnemu prevozu potnikov;
37. prostori in objekti za tehtanje in za nadzor prometa
so objekti in naprave na mejnih prehodih in na ali ob javnih
cestah v notranjosti države, ki so namenjeni nadzoru izrednih
prevozov in zagotavljanju varnosti prometa (tehtnice, naprave za merjenje hitrosti vozil idr.);
38. prometna signalizacija so sredstva in naprave, s
katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti
prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga
obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za
vodenje in zavarovanje prometa na cesti;
39. prometna oprema so sredstva in naprave za označevanje roba vozišča in za vodenje prometa (smerniki, snežni koli, ogledala, zapornice, markerji, stožci, varovalne in
varnostne ograje in podobno);
40. cestne naprave in ureditve sestavljajo telekomunikacijske in električne naprave, vgrajene v cestno telo, ki
so namenjene prometu, stacionarne naprave za nadzor in
urejanje prometa ter naprave za nadzor nad stanjem vozišča,
naprave za daljinsko obveščanje in opozarjanje, naprave za
umirjanje prometa, naprave in objekti za pobiranje cestnine,
prezračevalne in varnostne naprave v predorih, naprave in
ureditve za zaščito pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom,
slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi za promet na
javni cesti;
41. nivo rednega vzdrževanja so predpisane enote
mere za posamezna dela rednega vzdrževanja javne ceste
in objektov na njej;
41.a obnovitvena dela na javni cesti so dela za izboljšanje prometno-tehničnih lastnosti in obratovanja javne ceste
ter njene zaščite, varstva okolja in varnosti prometa;
42. varstvo javne ceste sestavljajo ukrepi, ki so potrebni
zaradi zaščite ceste in varnosti njenih uporabnikov ter zaradi
omejevanja dopustnih posegov v cesto in njen varovalni
pas;
43. sosed je lastnik ali uporabnik zemljišča in objektov
ali naprav na njem vzdolž javne ceste;
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44. naselje skozi katero poteka javna cesta je prostor,
na katerem so z ene ali obeh strani ceste vrste ali skupine
stavb in so njegove meje določene s prometnimi znaki za
označevanje naselij;
45. varovalni pas je pas zemljišča ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena zaradi preprečitve škodljivih
vplivov okolice na cesto in promet na njej in obratno;
46. čezmerna uporaba javne ceste ali njenega dela je
začasno ali trajno več kot 50-odstotni delež v vseh opravljenih prevozih blaga po njej, ki je posledica izvajanja investicijskih del ali narave proizvodne ali storitvene dejavnosti, v
zvezi s katero se opravljajo prevozi (izkoriščanje kamnin, rudnin in podobno). Delež prevozov se ugotavlja v povprečnem
dnevnem letnem prometu tovornih vozil z nosilnostjo več kot
10 t, ugotovljenim z najmanj štirikratnim štetjem prometa na
izvorno-ciljni lokaciji čezmernega uporabnika ceste. Čezmerni uporabnik ceste je pravna ali fizična oseba, ki izvaja
investicijska dela ali dejavnost iz predhodnega stavka;
47. cestnina je plačilo za uporabo cestninske ceste ali
cestninskega cestnega objekta za določeno vrsto vozila, ki
vozi na razdalji med dvema točkama na njih.
(2) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen ni
določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga
določajo predpisi o varnosti cestnega prometa.
15. člen
(uporaba nekategoriziranih cest)
(1) Na prometnih površinah, ki niso kategorizirane kot
javne ceste po tem zakonu (nekategorizirane ceste), je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih v skladu s
predpisi o varnosti cestnega prometa določijo lastniki ali od
njih pooblaščeni upravljavci teh prometnih površin.
(2) Graditev, vzdrževanje in uporabo gozdnih cest ureja
zakon o gozdovih.
15.a člen
(določitev mej javne ceste)
(1) Meje javne ceste se določi s postopkom ureditve
mej, obnove mej ali s postopkom spreminjanja mej.
(2) Določitev mej javne ceste in evidentiranje ugotovljenih sprememb v zemljiškem katastru se začne na zahtevo
lastnika ali upravljavca javne ceste.
(3) Meje javne ceste se določijo na podlagi načrta
parcelacije, načrta gradbene parcele ali po zunanjem robu
cestnega sveta.
(4) Stranke v postopku določitve meje javne ceste so
lastnik ali upravljavec javne ceste, lastnik parcele, iz katere
se odmeri parcela javne ceste in lastniki parcel, na katere
neposredno meji parcela javne ceste.
(5) Ne glede na 46. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št.
52/00, 37/02 – odločba US, 87/02 in 44/03 – odločba US)
se pri določitvi mej javne ceste po tem zakonu določijo in s
trajnimi mejniki zamejičijo samo horizontalni lomi meje javne
ceste.
(6) Obstoječe meje parcel se pri določitvi mej javne ceste upoštevajo po veljavnih podatkih zemljiškega katastra.
II. UPRAVLJANJE DRŽAVNIH CEST
16. člen
(upravljavec državnih cest)
Upravljavec državnih cest je Republika Slovenija, kolikor za določene ceste zakon ne določa drugače.
17. člen
(kategorizacija državnih cest)
(1) Državne ceste določi in kategorizira Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za promet. Hkrati
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s kategorizacijo državnih cest Vlada Republike Slovenije
določi, kateri vrsti prometa so namenjene.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del državne ceste,
s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
državna cesta.
(3) O spremembah kategorizacije državnih cest in nadomeščenih delov državnih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, odloča Vlada Republike Slovenije.
(4) Vlada Republike Slovenije lahko javne ceste, ki se
opustijo kot državne ceste, in nadomeščene dele državnih
cest prenese med občinske ali nekategorizirane ceste.
(5) Spremembe kategorizacije državnih cest ali nadomeščenih delov teh cest in prenose občinskih cest med
državne ceste lahko predlagajo minister, pristojen za promet, in občine. Spremembe in prenosi se po medsebojnem
usklajevanju interesov obeh predlagateljev in ob upoštevanju
meril za kategorizacijo javnih cest opravijo enkrat letno in se
upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja državnih cest za
naslednje leto.
18. člen
(opustitev državne ceste)
(1) Državna cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena državna cesta ali njen del se lahko usposobi za parkirišča, počivališča in za druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s
svojim okoljem.
(3) O opustitvi in ureditvi opuščene državne ceste ali
njenega dela odloči Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra, pristojnega za promet.
19. člen
(Direkcija Republike Slovenije za ceste)
(1) Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in
upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo državnih
cest opravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: Direkcija za ceste). Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in
razvoja državnih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge rednega vzdrževanja državnih cest;
– naloge nadzora nad stanjem državnih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh državnih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
državnih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire
koncesionarja za redno vzdrževanje državnih cest, če je tak
način njegovega izvajanja določen s predpisom iz tretjega
odstavka 8. člena tega zakona;
– naloge v zvezi z investicijami v državne ceste;
– vodenje evidenc o državnih cestah, določenih s predpisom iz osmega odstavka 3. člena tega zakona;
– štetje prometa na državnih cestah;
– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o
stanju državnih cest in prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje državnih cest in objektov na njih ter v zvezi
z izbiro najugodnejšega ponudnika;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo državnih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– naloge v zvezi s pripravo strokovnih podlag za tehnične predpise o projektiranju, graditvi in vzdrževanju javnih
cest;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za javne ceste;
– sklepanje pogodb po pooblastilu ministra, pristojnega
za promet;
– druge naloge, določene z zakonom ali drugim predpisom.
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(2) Za redno vzdrževanje državnih cest lahko Direkcija
za ceste organizira cestne baze kot režijske obrate.
(3) Direkcija za ceste opravlja tudi strokovnotehnične,
razvojne, organizacijske, upravne in druge naloge, določene
s tem zakonom, ki se nanašajo na graditev, vzdrževanje in
varstvo državnih kolesarskih poti.
20. člen
(posebna gospodarska družba za državne ceste)
(1) Za organiziranje in vodenje gradnje ter vzdrževanja
določenih državnih cest in upravljanje teh cest se lahko ustanovi posebno gospodarsko družbo pod pogoji in na način, kot
to določi poseben zakon.
(2) Gospodarska družba iz prejšnjega odstavka ima
pri organiziranju in vodenju gradnje, vzdrževanja in varstva
državnih cest, ki jih upravlja, enake pravice in obveznosti kot
jih ima Direkcija za ceste glede teh nalog, če to ni z zakonom
drugače določeno.
21. člen
(raziskovalna dejavnost)
(1) Raziskovalno dejavnost za javne ceste opravljajo
raziskovalne organizacije ter druge pravne in fizične osebe,
ki izpolnjujejo pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti.
(2) Raziskovalne in razvojne naloge za javne ceste
obsegajo zlasti ukrepe ter razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje skladnosti cest z okoljem in varovanje okolja pri
graditvi in vzdrževanju cest ter za racionalizacijo graditve in
vzdrževanja cest in zagotavljanja varnosti prometa na njih.
Sredstva za te namene so zagotavljajo v okviru in v strukturnem deležu do 2% proračunskih sredstev za vzdrževanje
državnih cest.
(3) Temeljno, uporabno in razvojno-raziskovalno dejavnost za javne ceste, ki se opravlja v okviru nacionalnega
raziskovalnega programa, v skladu s tem programom sofinancirata ministrstvo, pristojno za promet, in ministrstvo,
pristojno za znanost in tehnologijo.
22. člen
(strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest)
(1) Strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest določa cilje, strategijo in temeljne naloge pri razvoju in vzdrževanju državnih cest za najmanj deset let.
(2) Strategijo iz prejšnjega odstavka sprejme Državni
zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.
(3) Strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest mora
biti usklajena s strategijo razvoja prometnega sistema. Strategija se lahko spremeni ali dopolni, če spremenjene razmere
ali pogoji v Republiki Sloveniji ali sosednjih državah zahtevajo drugačen razvoj državnih cest.
23. člen
(nacionalni program)
(1) Cilji in naloge strategije razvoja in vzdrževanja državnih cest se natančneje določijo v nacionalnem programu,
ki se sprejema za najmanj štiri leta.
(2) Z nacionalnim programom se določijo vrstni red
prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja državnih cest, viri
sredstev za njihovo uresničitev ter dinamika in obseg uresničitve posameznih razvojnih nalog v planskem obdobju.
Določitev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih
prometnih, tehničnih, ekonomskih in okoljskih merilih.
(3) Nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih
cest sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog
Vlade Republike Slovenije.
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24. člen
(letni plan)
(1) Na podlagi nacionalnega programa iz prejšnjega člena tega zakona Vlada Republike Slovenije sprejme letni plan
razvoja in vzdrževanja državnih cest za koledarsko leto.
(2) Kadar se za razvoj in vzdrževanje določenih državnih cest sredstva zagotavljajo s posebnim zakonom, letni
plan razvoja in vzdrževanja teh cest sprejme Državni zbor
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.
III. GRADITEV DRŽAVNIH CEST
25. člen
(splošna načela)
(1) Državne ceste se morajo načrtovati, projektirati in
graditi tako:
– da so rešitve usklajene z najnovejšimi znanji tehnike
projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in
merili za presojo upravičenosti njihove graditve in
– da bosta z njimi zagotovljena varno odvijanje prometa
vseh udeležencev v prometu ter skladnost cest z drugimi
posegi v prostor in z okoljem, skozi katero potekajo.
(2) Za gradnjo in rekonstrukcijo državnih cest veljajo
določbe predpisov o urejanju prostora, o graditvi objektov
in o gradbenih proizvodih, če s tem zakonom ni drugače
določeno.
(3) Graditev državnih cest je v javnem interesu.
26. člen
(varstvo okolja vzdolž državne ceste)
(1) Državne ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču državne
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med
sosedom in investitorjem državne ceste, ustanovi stvarna
služnost za takšno izvedbo.
27. člen
(projektiranje državnih cest)
(1) Elementi za projektiranje državne ceste se določijo
v skladu s predpisom o projektiranju cest iz tretjega odstavka
6. člena tega zakona.
(2) V tehnični dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo državne ceste se predvidijo tudi površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne
površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za
gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega
prometa ter določi ureditev navezav na obstoječe ceste in
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti.
28. člen
(rekonstrukcija državne ceste)
(1) Rekonstrukcija državne ceste, ki se izvede zaradi
izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti in s katero
se ne posega v prostor zunaj njenega varovalnega pasu ter
za katero je pridobljena pravica graditi na zemljiščih, ki so
potrebna za njeno rekonstrukcijo, se šteje za vzdrževalno
delo v javno korist.
(2) Za rekonstrukcijo državne ceste iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe šestega, sedmega in osmega
odstavka 8. člena tega zakona.
(3) Če je zaradi rekonstrukcije državne ceste potrebno
izvesti razlastitev ali omejitev lastninske pravice na nepre-
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mičnini, pa taka rekonstrukcija ni določena z lokacijskim
načrtom, se javna korist za to razlastitev oziroma omejitev
lastninske pravice ugotovi s sklepom Vlade Republike Slovenije. Predlogu za izdajo sklepa je treba priložiti izvleček iz
izvedbenega prostorskega akta, ki ureja območje rekonstrukcije, načrt parcelacije z mejo območja rekonstrukcije javne
ceste, seznam parcel, potrebnih za rekonstrukcijo javne ceste, s površinami in podatki o njihovih lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic in obrazložitev javne koristi.
29. člen
(začasno uporabno dovoljenje za državno cesto)
Za novozgrajeno ali rekonstruirano državno cesto lahko
pristojni upravni organ izda začasno uporabno dovoljenje še
pred dokončanjem vseh preostalih del po projektni dokumentaciji zunaj vozišča ceste, če je s tehničnim pregledom
njenega vozišča ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za varno
odvijanje prometa in predpise o varstvu okolja.
30. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo državne ceste)
(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali
rekonstrukcijo državne ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko na predlog ministra,
pristojnega za promet, v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih zniža ali oprosti plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda v delu, ki je
prihodek proračuna Republike Slovenije, če gre za zemljišča,
potrebna za gradnjo ali rekonstrukcijo državne ceste.
31. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu
se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage,
ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
32. člen
(sofinanciranje dodatnih del pri graditvi državne ceste)
(1) Graditev prometnih površin, objektov in naprav iz prvega odstavka 44. člena tega zakona, ki so potrebne na, ob
ali nad voziščem državne ceste skozi naselje zaradi varnega
odvijanja prometa in urejanja prometnega režima v naselju,
financira občina.
(2) Če je graditev določenih prometnih površin, objektov
in naprav iz prejšnjega odstavka nujna zaradi povečanja pretočnosti in varnosti prometa po državni cesti skozi naselje,
zagotovi za ta namen potrebna sredstva Republika Slovenija.
Sofinanciranje teh prometnih površin, objektov in naprav, ki
jih po izgradnji upravlja občina, se uredi s posebno pogodbo,
ki jo skleneta minister, pristojen za promet, in občina.
(3) Če je zaradi narave proizvodne ali storitvene dejavnosti gospodarske družbe ali podjetnika posameznika ob
državni cesti treba to cesto zgraditi, rekonstruirati ali obnavljati z boljšimi elementi in v večjem obsegu, kot to zahtevata povprečen obseg in struktura cestnega prometa, lahko
gospodarska družba ali podjetnik posameznik sofinancira ta
dela v obsegu stroškov dodatno potrebnih del na državni ce-
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sti. V tem primeru nista zavezana za plačevanje povračila za
čezmerno uporabo ceste. Sofinanciranje se uredi s posebno
pogodbo, ki jo skleneta minister, pristojen za promet, in zainteresirana gospodarska družba ali podjetnik posameznik.
33. člen
(financiranje graditve obvozne ceste)
Sredstva za graditev obvozne ceste zagotavljata Republika Slovenija in lokalna skupnost. Sofinanciranje graditve
obvozne ceste se uredi s posebno pogodbo, ki jo skleneta
minister, pristojen za promet in občina.
34. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje
potnikov na avtocesti in hitri cesti niso dovoljena.
(2) Avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih
cestah I. reda morajo biti zunaj vozišča.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Direkcija za ceste na predlog občine ali javnega prevoznika in v
soglasju s Prometnim inšpektoratom Republike Slovenije ter
policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa,
izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče
ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekliče
dovoljenje.
(4) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji glavne ali
regionalne ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč Direkcija za ceste ob upoštevanju predlogov občin.
(5) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča,
ki niso v programu razvoja državnih cest, mora predlagatelj
pridobiti soglasje Direkcije za ceste. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno
avtobusno postajališče postane del javne ceste.
(6) Minister, pristojen za promet, predpiše tehnične normative in minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča.
35. člen
(križanja državnih cest in železniških prog)
Križanja državnih cest in železniških prog morajo biti
omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več državnih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo. Način križanja državnih cest in železniških prog
ter razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki
bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.
36. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalci cest in upravljalci
vodotokov)
(1) Stroške graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije
investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.
37. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve državne ceste)
(1) Če je treba obstoječo državno cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
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drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
državne ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve državne ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve Direkcije za ceste za boljše elemente
nadomeščenega dela državne ceste od elementov, določenih
po prejšnjem odstavku.
38. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z graditvijo ali rekonstrukcijo državne
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna Direkcija za ceste.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena,
krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov,
naprav in napeljav.
39. člen
(obveznost obveščanja o posegih v državno cesto)
(1) Direkcija za ceste mora o gradnji ali rekonstrukciji
državne ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni
pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo
oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Direkcija za ceste mora dati investitorju oziroma
upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na
razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v državni cesti.
III.a MINIMALNE VARNOSTNE ZAHTEVE ZA PREDORE
39.a člen
(obseg uporabe)
(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za predore,
daljše od 500 m merjeno po najdaljšem smernem vozišču v
popolnoma zaprtem delu predora, ki so na državnih cestah,
ki so del vseevropskega cestnega omrežja, kot je določeno
v Oddelku 2 Priloge I k Odločbi št. 1692/96/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (UL L
št. 228 z dne 9. 9. 1996, str. 1) in ilustrirano na kartah in/ali
opisano v Prilogi 2 k navedeni odločbi.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko predpiše, da se
določbe tega poglavja uporabljajo tudi za predore na drugih
javnih cestah, ki so daljši od 500 metrov, merjeno po najdaljšem smernem vozišču v popolnoma zaprtem delu predora.
39.b člen
(minimalne varnostne zahteve)
(1) Minimalne varnostne zahteve za predore iz prejšnjega člena se nanašajo na:
– konstrukcijske značilnosti in opremo predorov, kot so:
število cevi in smernih vozišč, geometrija predora, izhod v
sili, dostop intervencijske službe, odstavne niše, odvajanje
tekočin, požarna varnost, prezračevanje, komunikacijski sistemi, in podobno ter
– ukrepe v zvezi z obratovanjem predora, kot so: zagotavljanje potrebnih sredstev in usposobljenega osebja,
način izvedbe del v predoru, obvladovanje nesreč in izrednih
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dogodkov, delovanje nadzornega centra, potek prometa v
predoru, prevoz nevarnih snovi in podobno.
Minimalne varnostne zahteve za predore natančneje predpiše Vlada Republike Slovenije.
(2) Vlada Republike Slovenije v predpisu iz prejšnjega
odstavka predpiše tudi varnostno dokumentacijo, ki mora
biti pripravljena ob projektiranju predora, način odobritve
projektne zasnove, način dajanja v obratovanje in pogoje za
izdajo dovoljenja za obratovanje predora, ter občasne vaje,
ki naj zagotovijo varnost predora.
(3) Predor mora biti označen z znaki in oznakami, ki jih
predpiše Vlada Republike Slovenije.
(4) Analiza tveganja vsebuje podrobno oceno tveganj za
posamezen predor, ob upoštevanju vseh projektnih dejavnikov in prometnih pogojev, ki vplivajo na varnost. Vsebina in
rezultati analize tveganja morajo biti vsebovani v varnostni
dokumentaciji, sestavljeni v skladu s predpisom iz drugega
odstavka tega člena. Analizo tveganja mora pripraviti oseba,
ki je od upravljavca predora funkcionalno neodvisna.
(5) Za namestitev ali uporabo inovativne opreme ali
ukrepov, ki zagotavljajo enako ali višjo stopnjo varnosti predora, kot to določa ta zakon in predpis iz prvega odstavka
tega člena, lahko ministrstvo dovoli izjemo od zahtev tega
predpisa. K dovoljenju izjeme mora ministrstvo pridobiti odobritev Komisije Evropske skupnosti skladno s 14. členom
Direktive 2004/54/ES.
39.c člen
(naloge ministrstva)
(1) Ministrstvo je odgovorno za zagotavljanje vseh
vidikov varnosti predora. Ministrstvo sprejema odločitve v
zvezi z varnostjo predora, ki je deloma v drugi državi članici
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), po
predhodnem soglasju pristojnega upravnega organa druge
države članice ali daje predhodno soglasje k odločitvam tega
organa.
(2) Ministrstvo izda dovoljenje za obratovanje predora,
če so izpolnjene varnostne zahteve, ki jih določa ta zakon in
predpis iz prvega odstavka 39.b člena tega zakona.
(3) Ne glede na določbe 46. člena tega zakona ministrstvo prepove ali omeji promet v predoru, če varnostne
zahteve ali ukrepi, določeni s predpisom iz prvega odstavka
39.b člena, niso izpolnjeni. Ministrstvo pri tem določi pogoje,
pod katerimi se lahko ponovno vzpostavi običajen promet v
predoru.
(4) Ministrstvo mora poskrbeti, da so izvedene naslednje naloge:
– redno preskušanje in pregledovanje predorov ter oblikovanje varnostnih zahtev v zvezi s tem;
– vzpostavljanje organizacijskih in operativnih načrtov
za usposabljanje in opremljanje služb za ukrepanje ob izrednih dogodkih;
– opredelitev postopka za takojšnje zaprtje predora v
nujnem primeru;
– izvajanje potrebnih ukrepov za zmanjšanje tveganja.
(5) Vlada Republike Slovenije obvesti Komisijo Evropske unije, da ministrstvo opravlja naloge iz prejšnjega odstavka kot upravni organ po Direktivi 2004/54/ES.
(6) Ministrstvo je dolžno pošiljati poročilo v skladu s
15. členom Direktive 2004/54/ES.
39.č člen
(upravljavec predora)
(1) Ministrstvo določi za vsak predor v fazi projektiranja,
gradnje in obratovanja upravljavca predora, lahko pa naloge
upravljavca predora opravlja samo.
(2) Upravljavca predora, ki je deloma v drugi državi članici, določi ministrstvo skupaj s pristojnim upravnim organom
druge države članice.
(3) Če pride do nesreče ali izrednega dogodka v predoru, mora upravljavec predora o tem najkasneje v enem me-
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secu sestaviti poročilo, ki ga posreduje uradniku za varnost,
ministrstvu in službam za ukrepanje ob izrednem dogodku,
ki so ob tem dogodku posredovale.
(4) Če je sestavljeno poročilo o preiskavi o vzrokih
nesreče ali izrednega dogodka, upravljavec predora to poročilo posreduje uradniku za varnost, ministrstvu in službam
za ukrepanje ob izrednem dogodku, ki so ob tem dogodku
posredovale in to najkasneje v enem mesecu od prejema.
39.d člen
(uradnik za varnost)
(1) Za vsak predor upravljavec predora po predhodnem
soglasju ministrstva imenuje uradnika za varnost, ki koordinira vse ukrepe za zagotovitev varnosti v predoru. Uradnik za
varnost, ki je lahko del osebja predora ali službe za ukrepanje
ob izrednem dogodku, mora biti neodvisen pri vseh zadevah
varnosti predora in v zvezi s tem ne sme sprejemati nobenih
navodil delodajalca. Ista oseba je lahko uradnik za varnost
v več predorih.
(2) Uradnik za varnost opravlja naslednje naloge:
– zagotavlja koordinacijo s službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih in sodeluje pri pripravi operativnih načrtov;
– sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju
ukrepanja ob izrednih dogodkih;
– sodeluje pri opredeljevanju varnostnih načrtov in določanju konstrukcije, opreme in obratovanja novih predorov
in sprememb obstoječih predorov;
– preverja usposobljenost služb za ukrepanje ob izrednih dogodkih in sodeluje pri organizaciji njihovih vaj;
– svetuje glede dajanja predorov v obratovanje;
– preverja, ali je konstrukcija in oprema predora vzdrževana in popravljena;
– sodeluje pri ocenjevanju morebitne nesreče ali izrednega dogodka.
IV. VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH CEST
40. člen
(načela vzdrževanja državnih cest)
(1) Vzdrževanje državnih cest, razen prometnih površin,
objektov in naprav iz 44. člena tega zakona, je republiška
gospodarska javna služba.
(2) Državne ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja
in določb 5., 6. in 8. člena tega zakona omogočajo varno
odvijanje prometa.
41. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč državnih cest z občinskimi
cestami v območju cestnega sveta državne ceste skrbi Direkcija za ceste.
(2) Vzdrževanje križanj državnih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
42. člen
(vzdrževanje cestnih objektov nad državnimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije
nadvozov in drugih cestnih objektov nad državnimi cestami
skrbi Direkcija za ceste.
43. člen
(vzdrževanje državne ceste na mejnem prehodu)
Državna cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v enakem obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim prehodom.
Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem prehodu
zagotavljajo upravljavci teh površin.
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44. člen
(obveznosti občin)
(1) Občine vzdržujejo naslednje prometne površine,
objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki
so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu
odvijanju prometa skozi naselja:
– odstavne pasove, parkirišča in podobne prometne
površine, namenjene odvijanju prometa v naselju;
– podhode in nadhode za pešce ali kolesarje v naselju;
– javno razsvetljavo, semaforje in drugo prometno signalizacijo v naselju;
– kolesarske steze in pločnike.
(2) Občine krijejo sorazmeren del stroškov za vzdrževanje državne ceste skozi naselja, če je ta zaradi potreb
odvijanje prometa v naselju zgrajena s širšim voziščem kot
zunaj naselja.

ceste oziroma koncesionarja iz 12. člena tega zakona ali
posebno gospodarsko družbo iz 20. člena tega zakona.
(4) Iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena,
lahko minister določi prepovedi in omejitve prometa, katerih
trajanje je daljše od enega leta.
(5) Minister lahko na posameznih državnih cestah, ki
potekajo skozi ali mimo naselja in vzporedno s katerimi potekajo državne ceste enakih ali boljših prometno tehničnih
lastnosti, določi prepovedi in omejitve prometa tovornih vozil,
katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t, razen za prevoze teh vozil v lokalnem prometu, če je to potrebno zaradi
povečanja pretočnosti prometa ali varstva pred hrupom in
drugimi emisijami prometa.
(6) Ukrepe omejitve uporabe državne ceste je dolžan
izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja
te javne službe.

45. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Direkcija za ceste lahko zaradi zapore državne ceste
začasno preusmeri promet na občinske ceste.
(2) Če je med preusmeritvijo prometa z državne ceste
na občinsko cesto treba povečati obseg vzdrževanja te ceste
ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, ima občina pravico do povrnitve teh stroškov v skladu z določbo šestega odstavka 65. člena tega zakona.

(varovalni pas ob državni cesti)

V. VARSTVO DRŽAVNIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo državnih cest
46. člen
(omejitve uporabe državne ceste)
(1) Če je državna cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti in podobno),
lahko Direkcija za ceste oziroma koncesionar iz 12. člena
tega zakona ali posebna gospodarska družba iz 20. člena
tega zakona začasno prepove ali omeji promet na tej cesti
ali njenem delu (omejitev prometa posameznih vrst vozil,
zmanjšanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali
dimenzij vozil, zmanjšanje dovoljene hitrost vozil in drugi
ukrepi), dokler so razlogi za takšen ukrep, vendar največ za
čas enega leta.
(2) Direkcija za ceste oziroma koncesionar iz 12. člena
tega zakona ali posebna gospodarska družba iz 20. člena
tega zakona mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve
ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti ministrstvo,
policijo in Prometni inšpektorat Republike Slovenije najmanj
petnajst dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo
na državni cesti, javnost pa obvesti po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred dnem označitve.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko sprejmeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti policijo, Prometni inšpektorat Republike Slovenije in
javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi Direkcijo za

47. člen
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob državni cesti na državno cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu državne ceste so dovoljeni le s soglasjem
Direkcije za ceste.
(3) Direkcija za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso
prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej,
njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
državne ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
26. členom tega zakona.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran državne ceste širok:
– pri avtocestah 40 m,
– pri hitrih cestah 35 m,
– pri glavnih cestah 25 m,
– pri regionalnih cestah 15 m,
– pri državnih kolesarskih poteh 5 m.
(6) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena
se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti, v postopku priprave katerih je bilo pridobljeno
soglasje Direkcije za ceste.
48. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave se smejo
napeljevati oziroma postavljati v območju državne ceste in
njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem Direkcije za ceste.
(2) Direkcija za ceste lahko zahteva od upravljavca
vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije državne ceste ali
izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja
za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Direkcija za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali
državno cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te
ceste.
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49. člen
(dela na državni cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na državni cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem Direkcije za
ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem
teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
državno cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma
življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj
odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca
rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav
mora čim hitreje odpraviti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto
v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti
promet po državni cesti, mora upravljavec naprav in napeljav,
vgrajenih v državno cesto, o omejitvi prometa in o njenem
prenehanju obvestiti policijo.
50. člen
(opravljanje del ob državni cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
državne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje Direkcije za ceste. V soglasju se določijo
pogoji za opravljanje teh del.
51. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati dovoljenih osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij, predpisanih za posamezne
vrste vozil.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso,
širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni
prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali
skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljenih dimenzij,
mase ali osnih obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na državni cesti
ali njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka po
državnih cestah, izda Direkcija za ceste v 15 dneh po vložitvi zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, Prometni
inšpektorat Republike Slovenije in izvajalca vzdrževanja cest,
po katerih bo izredni prevoz opravljen. Dovoljenje za izredni
prevoz, ki poteka po državnih in občinskih cestah, izda Direkcija za ceste, ki v roku iz prejšnjega stavka obvesti občine,
katerih last so ceste, po katerih bo izredni prevoz potekal. V
tem primeru občinam pripada sorazmerni delež povračila za
izredni prevoz po občinskih cestah.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza z Direkcijo za ceste uskladiti potek
izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
(5) Za izredni prevoz, ki poteka po cestah iz 12. in
20. člena tega zakona, mora izdajatelj dovoljenja o izdanem
dovoljenju obvestiti tujo ali domačo pravno ali fizično osebo,
ki vodi in izkorišča te ceste, oziroma gospodarsko družbo, ki
jih upravlja. Ti so upravičeni do sorazmernega deleža povračila za izredni prevoz.
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(6) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, izda predpis o načinu in pogojih opravljanja izrednih prevozov ter o tranzitnih smereh za
izredne prevoze po javnih cestah v Republiki Sloveniji.
52. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Nadzor največjih dovoljenih osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil na državnih cestah je sestavni
del rednega vzdrževanja javnih cest. Pri izvajanju nadzora
sodelujejo policisti.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka za vozila, ki vstopajo
v Republiko Slovenijo, opravljajo carinski organi na mejnem
prehodu.
(3) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izloči iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na cesti, če jo je povzročil.
(4) Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije
v Evropski uniji oziroma z dnem, ko se odpravi mejna kontrola na mejah z državami članicami Evropske unije, se nadzor
iz drugega odstavka tega člena izvaja za vozila, ki niso registrirana v državah članicah Evropske unije in, ki vstopajo na
njeno območje skozi Republiko Slovenijo.
53. člen
(spremljajoče dejavnosti ob državni cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 27. člena
tega zakona, in površine, ki jih za te namene Direkcija za
ceste določi ob obstoječih državnih cestah, direkcija odda
najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo.
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje Direkcije za ceste.
54. člen
(priključki na državno cesto)
(1) Minister, pristojen za promet, predpiše minimalne
elemente, ki jih morajo izpolnjevati priključki na javno cesto.
(2) Priključki občinskih cest in nekategoriziranih cest na
glavne in regionalne ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo
le s soglasjem Direkcije za ceste. S soglasjem se določijo
tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(3) Direkcija za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za
zmogljivost ceste in varnost prometa na njej ter če objektov
in zemljišč ni mogoče z ekonomsko upravičeno rešitvijo navezati na občinsko cesto.
(4) Dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč
morajo biti praviloma navezani na občinsko cesto in z njo na
glavno ali regionalno cesto.
(5) Pri gradnji ali rekonstrukciji glavne ali regionalne ceste ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov
predvideti že v projektih teh gradenj.
(6) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na
glavno ali regionalno cesto, vključno s postavitvijo potrebne
prometne signalizacije, krije njegov investitor.
(7) Priključek v območju cestnega sveta s pripadajočo
prometno signalizacijo je sestavni del državne ceste.
(8) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati Direkcija za ceste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v
soglasju iz drugega odstavka tega člena.
(9) Uporabno dovoljenje, izdano v nasprotju z določbo
prejšnjega odstavka, je nično.
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55. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na državno cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan
ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko
Direkcija za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
56. člen
(ukinitev priključka)
(1) Inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev
priključka na državno cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja iz 54. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če
ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 55. člena tega zakona.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
57. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob državni cesti)
(1) Direkcija za ceste lahko pristojnemu upravnemu
organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž državne
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi
plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s
predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob državni cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati z Direkcijo za ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako,
da se zavaruje cesta.
(3) Direkcija za ceste krije del stroškov za pogozditev
goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo državne ceste.
58. člen
(graditev žičniških naprav čez državne ceste)
(1) Za graditev žičniških naprav nad državnimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje Direkcije za ceste.
(2) Državna cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.
59. člen
(izkoriščanje kamnin ob državni cesti)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo
le v takšni oddaljenosti od državne ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje Direkcije za ceste.
60. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu državne
ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu državne ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega
telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti,
mora investitor pridobiti soglasje Direkcije za ceste. Taka dela
se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
61. člen
(prepovedi ogrožanja državne ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je trajno ali začasno zasesti državno
cesto ali njen del ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali
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zmanjševati varnost prometa na njej. Prav tako je prepovedano na zemljiščih ali na objektih ob cesti izvajati ali opustiti
kakršna koli dela ali karkoli nameščati, kar bi utegnilo škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa
na njej.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob
cesti napajališča za živali;
5. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
6. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge
gorljive snovi;
7. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
8. postavljati na cesto kakršne koli predmete (nagrobne
plošče in druga spominska znamenja, stojala, transparente,
plakate in druge oblike obveščanja oziroma oglaševanja, in
podobno) ali jih metati nanjo (sneg, odpadke in podobno),
razsipati po cesti sipek material, nanašati blato ali kako drugače onesnaževati cesto;
9. ob cesti postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje,
trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, če bi to
škodovalo cesti, njeni preglednosti ali urejenosti ali zmanjševalo varnost prometa;
10. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;
11. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;
12. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjševale varnost
prometa;
13. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
14. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge
dele tovora;
15. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;
16. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
17. nameščati na cesto kakršnekoli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega
odvijanja prometa;
18. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli
spreminjati prometno signalizacijo.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja državne ceste je
dolžan s ceste takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice
prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Če to ni
mogoče, mora oviro ali nevarno mesto na cesti zavarovati s
predpisano prometno signalizacijo. Vse stroške odstranitve
ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja
ovir ali nevarnih mest na cesti mora poravnati povzročitelj
ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan,
gredo stroški v breme rednega vzdrževanja državne ceste.
62. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po državnih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po državnih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
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63. člen

(obveznosti sosedov ob državni cesti)
(1) Sosedi ob državni cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem
ne povzroča škoda.
(2) Sosedi ob državni cesti morajo v skladu z zakonom
in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni
mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
2. Ukrepi za varstvo prometa
64. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na državni cesti)
(1) Dela na državni cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 65. člena
tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi
o oddaji teh del.
(3) Dovoljenje za zaporo glavne ali regionalne ceste
je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
Dovoljenje zanje se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore
na glavni cesti ne ustavi za dalj kot 30 minut oziroma zaradi
zapore na regionalni cesti za dalj kot 60 minut.
(4) Športne in druge prireditve na avtocestah in hitrih
cestah, zaradi katerih bi jih bilo treba popolno zapreti za
promet, niso dovoljene.
65. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo državne ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo državne
ceste izda Direkcija za ceste. O izdanih dovoljenjih obvesti
policijo, Prometni inšpektorat Republike Slovenije in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na katero se dovoljenje
nanaša.
(2) Z dovoljenjem za zaporo državne ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi
zapore ceste in čas njenega trajanja.
(3) Vloga za zaporo državne ceste mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga
zapora ceste, ter načinu in času trajanja njihove izvedbe.
Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in
trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev,
med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(4) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo državne ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na cesti.
(5) Direkcija za ceste mora za zaporo cest iz 12. člena
tega zakona pridobiti predhodno mnenje tuje in domače pravne ali fizične osebe, ki te ceste vodi in izkorišča.
(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo zadeve ter javnost po sredstvih
javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
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66. člen
(polje preglednosti)
(1) V bližini križišča državnih cest v ravnini ali državne
ceste z občinsko cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna
berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih
kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost državne ceste ali železniške
proge (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo inšpektorja za ceste ali policista
odstraniti ovire. Če tega ne stori, zagotovi odstranitev ovir na
njegove stroške Direkcija za ceste.
(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in Direkcija za ceste
v skladu z zakonom.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen
do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča
določena v soglasju Direkcije za ceste iz 47. člena tega
zakona.
(5) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, predpiše način določitve preglednega trikotnika in pregledne berme.
67. člen
(prometna signalizacija na državnih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na državnih cestah postavlja,
zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje Direkcija za ceste, če s
tem zakonom ni drugače določeno.
(2) Za postavitev, odstranitev ali dopolnitev prometnih
znakov, ki označujejo prometno ureditev na državnih cestah
v naselju z več kot 20.000 prebivalci, mora Direkcija za ceste
pridobiti predhodno mnenje občine.
(3) Na državni cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične
in druge obvestilne signalizacije odloča Direkcija za ceste.
Direkcija za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
(4) Pravna ali fizična oseba, ki ji je bila dodeljena koncesija za redno vzdrževanje državnih cest, lahko spreminja
prometno signalizacijo le s predhodnim soglasjem Direkcije
za ceste, razen v primerih iz tretjega odstavka 46. člena tega
zakona.
68. člen
(obveščanje in oglaševanje ob državni cesti)
(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali
naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je
ob državnih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Direkcija za ceste lahko izda soglasje za
njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila
pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana
prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob državnih cestah v naselju lahko postavljajo le
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisu iz tretjega odstavka
6. člena tega zakona. Soglasje za njihovo postavitev izda
pristojna občina. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa
na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in
naprav.
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69. člen
(opravljanje dejavnosti ob državnih cestah zunaj naselja)
(1) Kdor namerava ob državni cesti zunaj naselja opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo
54. in 55. člena tega zakona zagotoviti ustrezen priključek
oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za
parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim
parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti
mnenje Direkcije za ceste o ustrezni izpolnitvi zahtev iz prejšnjega odstavka.
70. člen
(javna pooblastila)
Dovoljenja in soglasja iz 49., 50., 51., 65. in 68. člena
tega zakona lahko izdaja pravna ali fizična oseba, ki ji je bila
dodeljena koncesija za redno vzdrževanje državnih cest, če
je tako določeno s koncesijskim aktom.
71. člen
(pritožbeni organ)
(1) O soglasjih in dovoljenjih iz 34., 47., 48., 49., 50.,
53., 54., 58., 59., 60. in 68. člena, ki jih po določbah tega
zakona izdajajo Direkcija za ceste, gospodarska družba iz
prvega odstavka 20. člena tega zakona oziroma pravna ali
fizična oseba, ki ji je dodeljena koncesija za redno vzdrževanje državnih cest, se odloči z odločbo v upravnem postopku,
razen če je za dela, določena v teh členih, potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje. V tem primeru se izda soglasje v skladu
s predpisi o graditvi objektov.
(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po
določbah tega zakona izdajajo Direkcija za ceste, gospodarska družba iz prvega odstavka 20. člena in pravna ali fizična
oseba, ki ji je dodeljena koncesija za redno vzdrževanje
državnih cest, je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno
za promet.
VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
72. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Uresničevanje določb tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov nadzira Prometni inšpektorat Republike Slovenije. Posege v državno cesto in njen varovalni
pas nadzirajo tudi gradbeni in urbanistični inšpektorji, vsak v
okviru svojih pooblastil.
(2) Uresničevanje določb 52., 61., 62. in 66. člena tega
zakona nadzirajo tudi policisti.
73. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan diplomirani
inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju nizkih gradenj ter opravljen strokovni izpit
za delo v državni upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje,
predpisane za delo v državni upravi.
74. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva državnih
cest ima inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih
ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
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1. nadzorovati dela pri rednem vzdrževanju in obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti
ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki bi lahko povzročile poslabšanje stanja ceste ali ogrožale varnost prometa na njej;
2. nadzorovati izpolnjevanje pogojev za opravljanje rednih vzdrževalnih del na cestah, ki so bila oddana koncesionarju;
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih;
4. ustaviti vsa dela na cesti, ki se ne opravljajo v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov;
5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa
na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti, da se v polju preglednosti odpravijo pomanjkljivosti in nepravilnosti, povzročene s kršenjem predpisanih
ukrepov za zagotavljanje preglednosti ceste;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev za posege
v varovalni pas ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi ali rekonstruirani cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena
prometu.
(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi četrte,
pete, šeste in osme točke prejšnjega odstavka, ne zadrži
njene izvršitve.
(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti državne ceste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem
postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba
izvrši takoj.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter
poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in
skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost
oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah,
podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega zakona in
na njegovi podlagi izdanih predpisov.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora inšpektor za ceste obvestiti ministrstvo,
pristojno za promet, in policijo.
74.a člen
(inšpekcijski nadzor predora)
Inšpekcijski nadzor predora iz 39.a člena tega zakona
mora inšpektor za ceste opraviti najmanj vsakih šest let. O
ugotovitvah tega pregleda in izrečenih ukrepih mora obvestiti ministrstvo, policijo, upravljavca predora in uradnika
za varnost. Če ministrstvo ugotovi, da predor ne izpolnjuje
minimalnih varnostnih zahtev, ki jih določa ta zakon in predpis iz 39.b člena tega zakona, določi pogoje za nadaljnje
obratovanje predora ali odloči o prepovedi oziroma omejitvi
prometa v predoru. Če so za sanacijo predora potrebne
pomembne spremembe konstrukcije, opreme oziroma obratovanja predora, mora biti po izvedbi teh sprememb izdano
novo dovoljenje za obratovanje predora.
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75. člen
(prenos pristojnosti inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Inšpektor za ceste ima poleg pravic in obveznosti iz
74. in 74.a člena tega zakona tudi pravico in dolžnost nadzorovati vzdrževanje občinskih cest kot obvezno lokalno javno
službo v obsegu, ki je zanjo predpisan z enotnimi strokovnimi
podlagami za graditev in vzdrževanje občinskih cest iz 6. in
8. člena tega zakona.
(2) Če ena ali več lokalnih skupnosti ustanovi službo
za nadzor občinskih cest, jo lahko ministrstvo, pristojno za
promet, pooblasti za opravljanje tistih nalog inšpekcijskega
nadzorstva, ki se nanašajo na izvajanje enotnih strokovnih
podlag za graditev in vzdrževanje občinskih cest, določenih s
6. in 8. členom tega zakona, ter za opravljanje inšpekcijskega
nadzorstva nad posameznimi kategorijami regionalnih cest.
(3) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se lahko da samo
osebam nadzorne službe, ki izpolnjujejo pogoje iz 73. člena
tega zakona.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
76. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 300.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu državne ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
47. člena);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 48. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na državni cest ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 49. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž državne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja
(50. člen);
5. postavi na površinah ob državni cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe z Direkcijo za
ceste ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost
brez soglasja te direkcije (53. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
državno cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (drugi odstavek
54. člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje
državna cesta (drugi odstavek 57. člena);
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad državnimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(58. člen);
9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje državne ceste ali varnost prometa na
njej (59. člen);
10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
državne ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja
oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (60. člen);
11. začasno ali trajno zasede državno cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
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in objektih ob državni cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(61. člen);
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 62. člena);
13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 62. člena);
14. ne dopusti prostega odtoka vode ali odlaganja snega (prvi odstavek 63. člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
državne ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
64. člena);
16. izvede delno ali popolno zaporo državne ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo ali preseže dovoljeni čas
njenega trajanja (drugi odstavek 65. člena);
17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 66. člena);
18. brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali
napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob
državni cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja
(prvi odstavek 68. člena);
(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
77. člen
(prekrški posameznikov)
(1) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
(2) Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje voznik, ki brez plačila cestnine za uporabo
cestninske ceste ali cestninskega cestnega objekta prevozi
točko cestninjenja, pa bi cestnino moral plačati (prvi odstavek
11.a člena tega zakona).
78. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z globo od 300.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja državnih cest:
1. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (prvi odstavek 9. člena);
2. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (drugi odstavek 40. člena).
(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja državnih cest.
79. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
(1) Z globo od 300.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu državne ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
Direkcije za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 39. člena).
(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.
(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba Direkcije za ceste, če pred
začetkom gradnje ali rekonstrukcije državne ceste ne obvesti
investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v
ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 39. člena).
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Zakon o javnih cestah – ZJC (Uradni list RS, št.
29/97) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
80. člen
(izročitev dokumentacije o državnih cestah)
Organizacije za redno vzdrževanje cest in Podjetje za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, ki so bile z zakonom o
cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) določene
kot izvajalci te dejavnosti posebnega družbenega pomena,
morajo v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona Direkciji
za ceste izročiti:
– vso dokumentacijo v zvezi z evidenco o glavnih in
regionalnih cestah in objektih na njih ter o tistih lokalnih cestah in objektih na njih, ki bodo prekategorizirane v državne
ceste, in
– arhiv o izdanih dovoljenjih in soglasjih v zvezi z varstvom cest iz prejšnje alinee in prometa na njih, ki so jih
izdala na podlagi javnih pooblastil iz zakona o cestah, razen
dovoljenj za izredne prevoze, ki jim je rok za izredni prevoz
že potekel, ter nedokončane zadeve.
81. člen
(legalizacija priključkov)
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek nekategorizirane ceste na državno cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo
vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri Direkciji za ceste
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 56. člena tega zakona.
82. člen
(upravljanje občinskih cest)
(1) Občina sprejme odlok o občinskih cestah, v katerem
uredi upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest ter nadzorstvo nad občinskimi cestami, in kategorizira
občinske ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega
zakona.
(2) Do sprejetja odloka iz prejšnjega odstavka se za
urejanje razmerij v zvezi z lokalnimi cestami, s cestami, s
katerimi so po določbi 10. člena zakona o cestah (Uradni
list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) gospodarile komunalne
organizacije, ter z javnimi potmi smiselno uporabljajo določbe
tega zakona, ki se nanašajo na državne ceste.
(3) Občina določi način opravljanja rednega vzdrževanja
in organiziranja obnavljanja občinskih cest v enem mesecu
po sprejetju odloka iz prvega odstavka tega člena.
(4) Občina prevzame vso dokumentacijo, določeno v
prvi in drugi alinei 80. člena tega zakona, v zvezi z evidenco in varstvom javnih cest iz drugega odstavka tega člena
najkasneje v treh mesecih po začetku svojega delovanja.
Organizacije za redno vzdrževanje cest in komunalne organizacije, ki so izvajale vzdrževanje teh javnih cest kot dejavnost
posebnega družbenega pomena, morajo občini na njeno
zahtevo izročiti to dokumentacijo v roku enega meseca od
prejetja take zahteve.
83. člen
(nadzorstvo nad občinskimi cestami)
Do sprejetja odloka iz prvega odstavka prejšnjega člena
oziroma do organiziranja službe za nadzor občinskih cest
opravlja nadzorstvo nad občinskimi cestami Prometni inšpektorat Republike Slovenije.
84. člen
(nacionalni program)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega zakona pripravi predlog nacionalnega
programa razvoja in vzdrževanja državnih cest.
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(2) Do sprejetja nacionalnega programa iz prejšnjega
odstavka se letni plan razvoja in vzdrževanja državnih cest
usklajuje in sprejema v postopku sprejemanja proračuna
Republike Slovenije in je njegov sestavni del.
85. člen
(razveljavljen)
86. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah
(Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), se morajo prilagoditi določbam 67. in 68. člena tega zakona ter določbam
predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah, ki bo izdan na podlagi tretjega odstavka 6. člena tega
zakona, najkasneje v petih letih po uveljavitvi predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s
pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
87. člen
(predpisi vlade)
(1) Vlada Republike Slovenije najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona:
– določi merila za kategorizacijo javnih cest (četrti odstavek 3. člena);
– predpiše način opravljanja rednega vzdrževanja in
organiziranja obnavljanja državnih cest (tretji odstavek 8. člena);
– določi kategorizacijo državnih cest (prvi odstavek
17. člena).
(2) Vlada Republike Slovenije najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi obstoječe predpise
ali predpiše in določi višino, način vplačevanja in evidentiranja vplačil, oprostitve plačevanja, nadzor nad vplačevanjem
in sankcioniranje neplačevanja taks in povračil za uporabo
javnih cest (drugi odstavek 11. člena).
88. člen
(predpisi ministra)
(1) Minister, pristojen za promet, najkasneje v enem
mesecu po uveljavitvi tega zakona izda predpis o načinu
označevanja javnih cest in evidence o javnih cestah in objektih na njih (osmi odstavek 3. člena).
(2) Minister, pristojen za promet, najkasneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi obstoječe predpise ali predpiše in določi:
– v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve,
predpis o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja, predpis o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah in predpis o označevanju in
zavarovanju del na javnih cestah (tretji odstavek 6. člena);
– vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest (drugi odstavek 8. člena);
– tehnične normative in minimalne pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati avtobusna postajališča (šesti odstavek 34. člena);
– v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve,
predpis o načinu in pogojih opravljanja izrednih prevozov
ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze (šesti odstavek
51. člena);
– minimalne elemente, ki jih morajo izpolnjevati priključki na državno cesto (prvi odstavek 54. člena);
– v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve,
predpis o določitvi preglednega trikotnika in pregledne berme
(peti odstavek 66. člena).
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89. člen
(uporaba veljavnih predpisov)
Do izdaje predpisov iz 87. in 88. člena tega zakona
ostanejo veljavni naslednji predpisi:
1. izdani na podlagi zakona o cestah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 7/86 in 37/87):
– uredba o določitvi višine letnih povračil za uporabo
cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 8/93, 16/93, 4/94
in 39/95);
– odlok o določitvi višine in načina plačevanja cestnine
(Uradni list RS, št. 28/90, 20/91, 6/92, 52/92, 27/96, 56/96
in 19/97);
– uredba o določitvi višine in načina plačevanja cestnine
za uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS,
št. 6/94);
– sklep o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za
vozila, ki prevažajo humanitarno pomoč in vozila UNPROFOR (Uradni list RS, št. 11/93);
– sklep o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za
vozila, s katerimi se opravljajo prevozi za potrebe izvajanja
nalog humanitarnih organizacij (Uradni list RS, št. 1/95);
– odlok o določitvi regionalnih cest (Uradni list RS,
št. 41/90, 33/91-I, 39/96 in 2/97);
– pravilnik o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu
cest (Uradni list SRS, št. 11/88);
– pravilnik o neprometnih znakih (Uradni list SRS,
št. 17/82 in 22/84);
– pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč (Uradni list SRS,
št. 17/82);
– pravilnik o izrednih prevozih po cestah v SR Sloveniji
(Uradni list SRS, št. 17/82);
– sklep o določitvi kriterijev in meril za povračila za čezmerno uporabo cest (Uradni list SRS, št. 25/83);
– sklep o kriterijih in merilih za povračila za izredne
prevoze (Uradni list SRS, št. 25/83);
– uredba o postopku in pogojih za oddajo površin ob
avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti
in o določitvi višine povračil za uporabo teh površin (Uradni
list RS, št. 24/96);
– osnove in merila za razvrstitev cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste (Uradni list SRS, št. 22/83 in
32/88);
– sklep o določitvi plačevanja posebnega povračila za
uporabo avtomobilskih cest ter o osnovah in merilih za določanje njegove višine (Uradni list SRS, št. 14/89).
2. izdani na podlagi zakona o temeljih varnosti cestnega
prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91):
– odlok o določitvi magistralnih cest (Uradni list RS,
št. 33/91- I in 2/97);
– pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
javne ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti (Uradni list SFRJ, št. 35/81);
– pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje in gradnjo cestnih predorov (Uradni list SFRJ,
št. 59/73);
– pravilnik o evidenci o javnih cestah in objektih na
njih ter o tehničnih podatkih za te ceste (Uradni list SFRJ,
št. 52/83);
– pravilnik o prometnih znakih (Uradni list SFRJ,
št. 48/81).
3. izdani na podlagi zakona o prevozu v mednarodnem
cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 41/80, 33/87, 80/89
in 29/90):
– uredba o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po
cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93, 16/95
in 28/95);
– uredba o cestni pristojbini za motorna in priklopna vozila registrirana v Republiki Avstriji, s katerimi se opravlja prevoz blaga v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/95);
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– sklep o oprostitvi plačila cestne pristojbine za motorna
tovorna vozila, registrirana v Republiki Italiji (Uradni list RS,
št. 42/94);
– odlok o načinu vračila preveč plačanih cestnih pristojbin za tuja vozila, ki vozijo po cestah v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 31/81);
– pravilnik o dokumentaciji, ki se priloži zahtevi za dovoljenje za izredni prevoz v mednarodnem cestnem prometu
(Uradni list SFRJ, št. 29/85).
90. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87).
91. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah – ZJC-A (Uradni list RS, št. 18/02) vsebuje
naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah – ZJC-B (Uradni list RS, št. 92/05) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(obstoječe javne ceste)
(1) Če ob uveljavitvi tega zakona obstoječa javna cesta
poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot pa
določa prvi odstavek 3. člena zakona, se lahko lastninska
pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu
v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v tem
členu.
(2) Za poseben postopek razlastitve se uporabljajo določbe 92. do 114. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list Republike Slovenije, št. 110/02, 8/03, 55/03-ZKZ in 58/03ZZK-1), kolikor s tem členom niso posamezna vprašanja
razlastitve drugače urejena.
(3) Ne glede na določbo tretjega odstavka 93. člena
Zakona o urejanju prostora se šteje, da je javna korist za
razlastitev nepremičnin, po katerih poteka obstoječa javna
cesta, ugotovljena, če ob vložitvi zahteve za razlastitev po
njej poteka cestni promet v skladu s prvim odstavkom 2. člena zakona. Za vložitev zahteve razlastitveni upravičenec
ni vezan na rok iz drugega odstavka 95. člena Zakona o
urejanju prostora.
(4) Ne glede na 98. člen Zakona o urejanju prostora je
treba zahtevi za razlastitev po tem členu predložiti le seznam
nepremičnin, predlaganih za razlastitev z njihovimi podatki
iz zemljiškega katastra oziroma katastra stavb in zemljiške
knjige in ponudbo iz drugega odstavka 97. člena Zakona o
urejanju prostora.
(5) Ne glede na 100. člen Zakona o urejanju prostora se
postopek razlastitve začne z vložitvijo zahteve iz prejšnjega
odstavka, o čemer upravni organ, ki vodi postopek, po uradni
dolžnosti obvesti zemljiško knjigo.
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(6) Ne glede na določbe 103. člena Zakona o urejanju
prostora pridobi razlastitveni upravičenec lastninsko pravico
na nepremičninah, po katerih poteka obstoječa javna cesta
z dokončnostjo odločbe o razlastitvi in lahko z dokončnostjo
odločbe tudi prevzame nepremičnino v posest, če je še nima
v posesti.
(7) Dosedanji lastnik nepremičnine, za katero zaradi
gradnje javne ceste ni bila plačana odškodnina po takrat
veljavnih predpisih oziroma za katero se tedanji lastnik pravici do odškodnine ni odpovedal, lahko po pravnomočnosti
odločbe zahteva plačilo odškodnine ali nadomestno nepremičnino.
(8) Določbe 61. člena zakona se uporabljajo ne glede
na lastništvo nepremičnin, po katerih teče obstoječa javna
cesta iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
(obstoječi predori)
(1) Za predore iz 39.a člena zakona, za katere bo izdano gradbeno dovoljenje do 30. aprila 2006, pa na ta dan
še ne bodo dani v obratovanje, oceni ministrstvo njihovo
skladnost z varnostnimi zahtevami zakona in predpisa Vlade
Republike Slovenije iz prvega odstavka 39.b člena zakona,
ob upoštevanju njihove varnostne dokumentacije. Če ministrstvo ugotovi, da predor ni v skladu s temi zahtevami, o
tem obvesti upravljavca predora in uradnika za varnost in
naloži sprejetje ustreznih ukrepov. Po sprejetju teh ukrepov
ministrstvo izda dovoljenje za obratovanje predora.
(2) Za predore iz 39.a člena zakona, ki ob uveljavitvi
tega zakona obratujejo ali bodo do 30. aprila 2006 dani v
obratovanje, ministrstvo do 30. oktobra 2006 oceni njihovo
skladnost z zahtevami zakona in predpisa Vlade Republike
Slovenije iz prvega odstavka 39.b člena zakona, ob upoštevanju njihove varnostne dokumentacije in na podlagi inšpekcijskega pregleda. Upravljavec predora po potrebi predlaga
načrt prilagoditve predora tem zahtevam in sanacijske ukrepe, ki jih namerava izvesti. Načrt prilagoditve, ki vsebuje tudi
rok njegove izvedbe, odobri ministrstvo, potem ko po potrebi
zahteva njegove spremembe. Po izvedbi prilagoditve in sanacijskih ukrepov izda ministrstvo dovoljenje za obratovanje
predora v skladu z zakonom in predpisom iz prvega odstavka
39.b člena zakona.
(3) Ministrstvo pripravi poročilo Komisiji Evropskih skupnosti o izvedbi prilagoditev in sanacijskih ukrepov obstoječih
predorov do 30. aprila 2007. Poročilo mora vsebovati načrt
izvedbe teh ukrepov in po potrebi posledic zaprtja in odprtja
glavnih dovoznih cest do predora. Ministrstvo in Direkcija za
ceste morata zagotoviti, da bodo vse prilagoditve in sanacije
izvedene do 30. aprila 2019.
(4) Če katere od konstrukcijskih zahtev iz predpisa iz
prvega odstavka 39.b člena zakona na predorih, ki so ob
uveljavitvi tega zakona v uporabi ali je bilo zanje že izdano
gradbeno dovoljenje, ni mogoče izvesti ali jo je mogoče izvesti le ob nesorazmernih stroških, ministrstvo sprejme ukrepe
za zmanjšanje tveganja kot alternativo teh zahtev, če to vodi
do enakovredne ali boljše varnosti predora, kar se dokaže z
analizo tveganja. Ministrstvo je dolžno o teh ukrepih obvestiti
Komisijo Evropske unije.
21. člen
(predpisi)
(1) Vlada Republike Slovenije izda predpis iz prvega in
tretjega odstavka 39.b člena zakona o minimalnih varnostnih
zahtevah za predore v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije mora Uredbo o cestnini
za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98,
51/99, 105/00, 109/02 in 3/04) uskladiti z določbami tega
zakona v enem mesecu po njegovi uveljavitvi.
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22. člen
(uveljavitev meril za določanje cestnine)
(1) Upravljavci cestninskih cest in cestninskih cestnih
objektov morajo strankam ponuditi evropsko elektronsko cestninjenje najkasneje:
– tri leta po sprejetju odločitve Komisije Evropske skupnosti o uvedbi evropskega elektronskega cestninjenja za
vsa vozila s skupno dovoljeno maso nad 3,5 t in za vsa
vozila, ki smejo prevažati več kakor devet potnikov (voznik
in 8 oseb);
– pet let po sprejetju odločitve Komisije iz prejšnje alinee za vsa vozila.
(2) Emisije izpušnih plinov vozila in dnevni čas vožnje
se začneta uporabljati kot merili za določanje cestnine v
rokih za uvedbo evropskega elektronskega cestninjenja iz
prejšnjega odstavka.
23. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega zakona se za državne ceste
preneha uporabljati 195. člen Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo).
24. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1350.

Zakon o prevozu nevarnega blaga (uradno
prečiščeno besedilo) (ZPNB-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. marca 2006
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o prevozu nevarnega blaga, ki obsega:
– Zakon o prevozu nevarnega blaga – ZPNB (Uradni list
RS, št. 79/99 z dne 30. 9. 1999),
– Zakon o eksplozivih – ZE (Uradni list RS, št. 96/02 z
dne 14. 11. 2002) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga – ZPNB-A (Uradni list RS, št. 101/05
z dne 11. 11. 2005).
Št. 801-11/99-2/5
Ljubljana, dne 7. marca 2006
EPA 541-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA
uradno prečiščeno besedilo
(ZPNB-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen zakona)
(1) Ta zakon ureja pogoje za prevoz nevarnega blaga
za posamezne vrste prometa, dolžnosti oseb, ki sodelujejo
pri prevozu, pogoje za embalažo in vozila, imenovanje var-
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nostnega svetovalca, usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri
prevozu, pristojnosti državnih organov in nadzor nad izvrševanjem zakona.
(2) Namen tega zakona je zagotoviti varen prevoz nevarnega blaga.
(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo naslednje direktive Evropskih skupnosti:
– Direktiva Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994
o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti (UL L št. 319 z dne 12. 12. 1994, str.
7), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta 2000/61/ES z dne 10. oktobra 2000
(UL L št. 279 z dne 1. 11. 2000, str. 40),
– Direktiva Sveta 95/50/ES z dne 6. oktobra 1995 o
enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga
(UL L št. 249 z dne 17. 10. 1995, str. 35), kot je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta
2001/26/ES z dne 7. maja 2001 (UL L št. 168 z dne 23. 6.
2001, str. 23),
– Direktiva Sveta 96/35/ES z dne 3. junija 1996 o imenovanju in poklicni usposobljenosti svetovalcev za varnost
pri prevozu nevarnega blaga po cesti, železnici in celinskih
plovnih poteh (UL L št. 145 z dne 19. 6. 1996, str. 10) in
– Direktiva Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici (UL L št. 235 z dne 17. 9. 1996, str.
25), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije
2004/110/ES z dne 9. decembra 2004 o šesti prilagoditvi
Direktive Sveta 96/49/ES (UL L št. 365 z dne 10. 12. 2004,
str. 24).
2. člen
(področja veljavnosti)
Ta zakon velja za prevoz nevarnega blaga:
– v cestnem prometu,
– v železniškem prometu,
– po morju in celinskih vodah in
– v zračnem prometu.
3. člen
(mednarodne pogodbe)
(1) Za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu se
uporabljajo:
– evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu
nevarnega blaga (ADR), (Uradni list SFRJ – MP, št. 59/72)
in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 9/92),
katerega sestavni del sta prilogi A in B,
– protokol, s katerim se dopolnjuje tretji odstavek
14. člena evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga (ADR), (Uradni list SFRJ – MP,
št. 8/77) in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP,
št. 9/92) in
– protokol, ki dopolnjuje člen 1 (a), člen 14 (1) in člen
14 (3) (b) evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga (ADR), (Uradni list RS – MP,
št. 7/97).
(2) Za prevoz nevarnega blaga v železniškem prometu
se uporablja:
– konvencija o mednarodnih železniških prevozih
(COTIF), (Uradni list SFRJ – MP, št. 8/84) in akt o potrditvi
nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 9/92), katere sestavni del
je pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega
blaga (RID) in
– protokol o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) (Uradni list RS – MP, št. 2/04).
(3) Za prevoz nevarnega blaga v pomorskem prometu
se uporabljajo:
– mednarodna konvencija o varnosti kontejnerjev
(CSC), (Uradni list SFRJ – MP, št. 3/87) in akt o notifikaciji
nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 15/92),

Uradni list Republike Slovenije
– mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju 1974, (Uradni list SFRJ – MP, št. 2/81) in akt o
notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 15/92) in
– protokol k mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju 1974, (Uradni list SFRJ – MP, št.
2/81) in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št.
15/92).
(4) Za prevoz nevarnega blaga v zračnem prometu se
uporabljajo:
– konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list FLRJ – MP, št. 3/54, 5/54, 9/61, 5/62, in Uradni list
SFRJ – MP, št. 11/63, 49/71, 62/73, 15/78 in 2/80) in akt o
notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 24/92) ter na
njeni podlagi izdane priloge, ki se nanašajo na varen prevoz
nevarnega blaga po zraku.
(5) Za prevoz jedrskih snovi se uporabljata tudi:
– konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala,
(Uradni list SFRJ – MP, št. 9/85) in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 9/92) in
– skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabljenim
gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni
list RS – MP, št. 3/99).
4. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji
pomen:
1. nevarno blago so snovi, materiali in predmeti, ki so
v predpisih iz prejšnjega člena razvrščeni po razredih na:
eksplozivne snovi, pline, vnetljive tekočine, vnetljive trdne
snovi, samovnetljive snovi, snovi, ki v stiku z vodo sproščajo
vnetljive pline, perokside, organske perokside, strupe, kužne snovi, radioaktivne snovi, jedke snovi in drugo nevarno
blago. Nevarno blago so tudi odpadki, pripravki in jedrski
material, če izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med nevarno
blago po predpisih iz prejšnjega člena;
2. embalaža je vsaka embalažna enota, izdelana po
predpisih iz prejšnjega člena za polnjenje z nevarnim blagom
(sodi, vreče, ročke, mešana in sestavljena embalaža, vsebniki IBC, cisterne, zabojniki ali druge embalažne enote);
3. tovorek je embalažna enota, napolnjena z nevarnim
blagom in pripravljena za prevoz;
4. vozilo je vsako prevozno sredstvo po predpisih iz
3. člena tega zakona (motorno vozilo, železniški vagon, ladja
ali drugo prevozno sredstvo);
5. pošiljatelj je tisti, ki je kot pošiljatelj naveden v pogodbi o prevozu oziroma prevozni listini. Če se prevoz opravi
brez pogodbe o prevozu oziroma prevozne listine, je pošiljatelj tisti, ki izroči nevarno blago v prevoz;
6. prevoznik je tisti, ki opravlja prevoze iz 2. člena tega
zakona in je kot tak naveden v pogodbi o prevozu oziroma
prevozni listini. Če se prevoz opravi brez pogodbe o prevozu oziroma prevozne listine, je prevoznik tisti, ki prevaža
nevarno blago;
7. prejemnik je tisti, ki je kot prejemnik naveden v pogodbi o prevozu oziroma prevozni listini. Če se prevoz opravi
brez pogodbe o prevozu oziroma prevozne listine, je prejemnik tisti, ki prevzame nevarno blago;
8. organizator prevoza je tisti, ki organizira prevoz
ali opravlja druge storitve v zvezi s prevozom nevarnega
blaga;
9. oseba, ki pakira, je tisti, ki tovorke polni, pakira ali
pripravlja za prevoz;
10. polnilec je tisti, ki nevarno blago polni v cisterno, v
vozilo za razsuti tovor, v zabojnik za razsuti tovor ali pripravlja
napolnjeno cisterno, vozilo ali zabojnik za prevoz;
11. uporabnik cisterne zabojnika je tisti, ki kot lastnik,
zaposleni ali sicer upravičen do tega uporablja cisterno zabojnik za prevoz nevarnega blaga;
12. nakladalec je tisti, ki nalaga nevarno blago na vozilo
ali v zabojnik;
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13. nadzor je vsako preverjanje, pregled ali drug postopek, ki ga iz varnostnih razlogov izvajajo pristojni organi.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak
pomen kot v predpisih iz 3. člena tega zakona.
II. DOLOČBE, KI VELJAJO ZA VSE PROMETNE PANOGE
Embalaža
5. člen
(dopustna embalaža)
Za nevarno blago se lahko uporablja le embalaža, ki:
– po kakovosti in izvedbi ustreza količini in lastnostim
nevarnega blaga, za katero se uporablja,
– je po predpisih iz 3. člena tega zakona v njej dopusten
prevoz nevarnega blaga,
– je po predpisih iz 3. člena tega zakona preizkušena
in odobrena,
– ima po predpisih iz 3. člena tega zakona napise,
oznake ali nalepke za označitev nevarnosti in druge podatke
o nevarnem blagu ter embalaži.
6. člen
(1) Proizvajalec embalaže za nevarno blago mora pridobiti odobritev za označevanje embalaže.
(2) Proizvajalec embalaže mora skrbeti za to, da je na
vsaki embalaži, ki jo da v promet, ustrezna označitev.
(3) Če embalaža ne ustreza več predpisom iz 3. člena
tega zakona, jo proizvajalec ne sme več označevati.
7. člen
(odobritev embalaže)
(1) Embalažo za prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi
odobri minister, pristojen za okolje, ali organizacija, ki jo
določi minister.
(2) Embalažo za prevoz drugega nevarnega blaga odobri organizacija, ki jo določi minister, pristojen za trg, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve.
(3) Pred izdajo odločbe o določitvi organizacije iz prvega
in drugega odstavka tega člena pristojni minister v sodelovanju z nacionalno akreditacijsko službo ugotovi izpolnjevanje
pogojev za izvajanje postopka za odobritev embalaže za
prevoz nevarnega blaga pri tej organizaciji.
(4) Podrobnejše predpise o odobritvi embalaže za prevoz nevarnega blaga na podlagi predpisov iz 3. člena tega
zakona sprejme minister, pristojen za notranje zadeve.
(5) Organizacija iz prvega in drugega odstavka tega člena sme odobriti embalažo, če ta ustreza zahtevam predpisov
iz 3. člena tega zakona.
(6) Minister, pristojen za okolje, oziroma organizacija
iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko vzame kot
osnovo za izdajo odobritve embalaže tudi rezultate preizkusov tujih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega
zakona, če je to potrebno zaradi smotrnosti, enostavnosti ali
hitrosti postopka.
(7) Embalaža, ki jo odobri pristojni organ tuje države,
se upošteva, če je preizkušena in odobrena po predpisih iz
3. člena tega zakona.
(8) Embalaža se sme uporabljati v tistih prometnih panogah, za katere izpolnjuje pogoje iz 5. člena tega zakona in
pogoje iz predpisov, izdanih na podlagi tega zakona.
8. člen
(označevanje embalaže)
(1) Minister, pristojen za okolje, oziroma organizacija iz
prvega in drugega odstavka prejšnjega člena mora v odobritvi embalaže določiti vrsto označevanja s kodo, ki mora
ustrezati predpisom iz 3. člena tega zakona. Nedopustne so
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oznake, ki bi se lahko zamenjale z že določenimi ali tujimi
oznakami.
(2) Če je potrebno zaradi varnosti prevozov ali če je to
določeno v predpisih iz 3. člena tega zakona, se v odobritvi
za označevanje embalaže lahko določijo ustrezne omejitve
za uporabo embalaže (posebni pogoji, časovne omejitve).
9. člen
(neustrezna embalaža)
Če pristojni organ za nadzor ugotovi, da embalaža ne
ustreza pogojem predpisov iz 3. člena tega zakona, prepove
njeno nadaljnjo uporabo za prevoz nevarnega blaga in o tem
takoj obvestiti ministra, pristojnega za okolje, oziroma organizacijo iz prvega in drugega odstavka 7. člena tega zakona.
Ta mora izvesti postopek za odvzem odobritve embalaže.
Vozila
10. člen
(vozila)
Za prevoz nevarnega blaga se lahko uporablja vozilo, ki:
– je izdelano in opremljeno po predpisih iz 3. člena tega
zakona,
– je pregledano in je zanj izdano potrdilo (certifikat), če
to določajo predpisi iz 3. člena tega zakona,
– je označeno z opozorilnimi tablami, napisi, oznakami
(nalepkami) za označevanje nevarnosti in drugimi informacijami o nevarnem blagu in vozilu, kot določajo predpisi iz
3. člena tega zakona.
Prevoz nevarnega blaga
11. člen
(preventivni varnostni ukrepi)
Glede na vrsto predvidljivih nevarnosti morajo udeleženci pri prevozu nevarnega blaga sprejeti vse potrebne
ukrepe, da bi preprečili nesrečo oziroma posledice morebitne
nesreče čim bolj zmanjšali. Ob nevarnosti oziroma nesreči
morajo takoj obvestiti policijo ali center za obveščanje ter
sporočiti podatke, potrebne za ukrepanje.
12. člen
(dolžnosti pošiljatelja)
Pošiljatelj sme dati nevarno blago v prevoz, če:
– je to dopustno po predpisih iz 3. člena tega zakona,
– je bilo za nevarno blago, za katere je potrebno dovoljenje za prevoz po 22. ali 25. členu tega zakona, to dovoljenje izdano,
– je pakirano v embalaži, ki ustreza pogojem iz 5. člena
tega zakona,
– so izpolnjene določbe o načinu prevoza, skupnem nakladanju, ravnanju, shranjevanju, čiščenju in dekontaminaciji
ter druge določbe predpisov iz 3. člena tega zakona,
– vozilo oziroma druge prevozne enote ustrezajo pogojem iz 10. člena tega zakona,
– so vozniku ali tistemu, ki opravlja prevoz, izročene
predpisane spremne listine po predpisih iz 3. člena tega
zakona ter po potrebi dovoljenje za prevoz po 22. členu
tega zakona oziroma posebno dovoljenje po 25. členu tega
zakona,
– je upošteval druge varnostne ukrepe po predpisih iz
3. člena tega zakona.
13. člen
(dolžnosti organizatorja prevoza)
Organizator prevoza mora zagotoviti, da so izpolnjeni
vsi pogoji iz prejšnjega člena tega zakona.
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14. člen
(dolžnosti osebe, ki pakira nevarno blago za prevoz)
Dolžnosti osebe, ki pakira nevarno blago za prevoz, so:
– upoštevati mora predpise o pakiranju,
– pri pripravi tovorkov mora upoštevati predpise o napisih in oznakah ali nalepkah za označevanje nevarnosti,
– upoštevati mora druge varnostne ukrepe po predpisih
iz 3. člena tega zakona.
15. člen
(dolžnosti polnilca, ki polni nevarno blago za prevoz)
Dolžnosti osebe, ki polni nevarno blago za prevoz, so:
– pred polnjenjem cisterne, cisterne zabojnika, vozila
za tovor v razsutem stanju ali zabojnika za tovor v razsutem
stanju mora preveriti, ali so cisterna, vozilo ali zabojnik ter
njihova oprema očiščeni in tehnično brezhibni,
– cisterno, cisterno zabojnika, vozilo ali zabojnike sme
napolniti samo s tistim nevarnim blagom, ki se sme prevažati
v cisternah, vozilih za tovor v razsutem stanju ali zabojnikih
za tovor v razsutem stanju,
– pri polnjenju cisterne mora upoštevati določila o nevarnem blagu v dveh rezervoarjih cisterne, ki ležita neposredno drug poleg drugega,
– pri polnjenju cisterne mora upoštevati dopustno stopnjo polnjenja ali dopustno maso polnjenja na liter prostornine,
– po polnjenju cisterne mora preveriti tesnost naprav
za zapiranje,
– paziti mora, da na zunanji strani cisterne, ki jo polni,
ni ostankov nevarnega blaga,
– cisterno sme polniti le na določenem in posebej prirejenem prostoru za polnjenje,
– upoštevati mora druge varnostne ukrepe po predpisih
iz 3. člena tega zakona.
16. člen
(dolžnosti uporabnika cisterne zabojnika)
Dolžnosti uporabnika cisterne zabojnika so:
– upoštevati mora predpise o konstrukciji, opremi, preverjanju in označbi,
– skrbeti mora za vzdrževanje cisterne in njene opreme
na tak način, da izpolnjuje pogoje po predpisih iz 3. člena
tega zakona,
– zagotoviti mora izreden preizkus cisterne zabojnika,
če je prišlo do dogodka (predelava, nesreča), ki bi lahko
vplival na varnost,
– upoštevati mora druge varnostne ukrepe po predpisih
iz 3. člena tega zakona.
17. člen
(dolžnosti nakladalca, ki naklada nevarno blago za prevoz)
Dolžnosti osebe, ki naklada nevarno blago za prevoz,
so:
– z nakladanjem lahko začne, če so izpolnjeni vsi pogoji
za prevoz nevarnega blaga iz 12. člena tega zakona,
– pri natovarjanju tovorkov mora upoštevati določbe o
prepovedi skupnega nakladanja in predpise o ločitvi od živil
in krmil,
– nakladati sme le na določenem in posebej prirejenem
prostoru za nakladanje,
– upoštevati mora druge varnostne ukrepe po predpisih
iz 3. člena tega zakona.
18. člen
(dolžnosti prevoznika)
Prevoznik sme prevažati nevarno blago, če:
– je to dopustno po predpisih iz 3. člena tega zakona,
– je bilo za nevarno blago, za katere je potrebno dovoljenje za prevoz po 22. ali 25. členu tega zakona, to dovoljenje izdano,
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– je pakirano v embalaži, ki ustreza pogojem iz 5. člena
tega zakona,
– so izpolnjene določbe o načinu prevoza, skupnem
nakladanju, ravnanju, shranjevanju, čiščenju, razplinjenju in
dekontaminaciji ter druge določbe predpisov iz 3. člena tega
zakona,
– vozilo ustreza pogojem iz 10. člena tega zakona,
– je vozilo tehnično brezhibno, opremljeno in označeno
po predpisih iz 3. člena tega zakona,
– je vozilo pravilno naloženo oziroma da ni preobremenjeno,
– ima dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo
povzročeno tretjim osebam,
– je upošteval druge varnostne ukrepe po predpisih iz
3. člena tega zakona in drugih predpisih, ki urejajo varnost
prevoza.
19. člen
(dolžnosti prejemnika)
Dolžnosti prejemnika so:
– ne sme zavlačevati prevzema nevarnega blaga,
– če je v predpisih iz 3. člena tega zakona tako določeno, mora vozilo očistiti, razpliniti in dekontaminirati ter poskrbeti za odstranitev tabel in oznak ali nalepk za označevanje
nevarnosti, potem ko so bila vozila očiščena, razplinjena in
dekontaminirana,
– nevarno blago sme razkladati le na določenem in
posebej prirejenem prostoru za razkladanje,
– upoštevati mora druge varnostne ukrepe po predpisih
iz 3. člena tega zakona in drugih predpisih, ki urejajo varnost
prevoza.
20. člen
(dolžnosti prevoznika ob izgubi nevarnega blaga)
Prevoznik mora ukreniti vse potrebno, da se nevarno
blago najde, če se med prevozom izgubi, in o nevarnosti
nevarnega blaga takoj obvestiti center za obveščanje ali
policijo.
21. člen
(ukrepi ob razsutju ali razlitju nevarnega blaga)
(1) Nevarno blago, ki se med prevozom razsuje ali razlije, mora prevoznik zavarovati, pobrati ali odstraniti oziroma
dati na za to določen prostor ali na drug primeren način
poskrbeti, da ni več nevarno, ter o tem obvestiti center za
obveščanje ali policijo.
(2) Če nevarnega blaga, ki je izpadlo ali se razlilo, prevoznik ne more pobrati, odstraniti, dati na določen prostor ali
kako drugače nevtralizirati, mora poklicati organizacijo, ki je
pooblaščena za reševanje nesreč z nevarnim blagom, da to
stori na prevoznikove stroške.
(3) Minister, pristojen za okolje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
določi prostore za začasno shranjevanje razsutega ali razlitega nevarnega blaga in kontaminiranih stvari in pogoje, ki
jih morajo ti prostori izpolnjevati.
22. člen
(dovoljenje za prevoz)
(1) Za prevoz eksplozivnih, radioaktivnih in jedrskih
snovi je potrebno dovoljenje.
(2) Dovoljenje za prevoz eksplozivnih snovi v notranjem
prometu izda upravna enota, z območja katere se pošiljka
pošilja, za prevoz v mednarodnem prometu (uvoz, izvoz,
tranzit) pa minister, pristojen za notranje zadeve.
(3) Dovoljenje za prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi
izda Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, razen za
radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu, za katere izda dovoljenje Uprava Republike Slovenije
za varstvo pred sevanji.
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(4) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno za prevoz manjših količin eksplozivnih snovi, določenih v
predpisih iz 3. člena tega zakona, in za prevoz tistih radioaktivnih snovi, za katere ni predvideno dovoljenje v predpisih
iz 3. člena tega zakona. Dovoljenje prav tako ni potrebno za
prevoze, ki jih opravljajo slovenska vojska, policija ali civilna
zaščita za lastne potrebe, pri tem pa se morajo izvajati varnostni ukrepi oziroma spremstvo.
(5) Dovoljenje se lahko izda za en sam prevoz ali za več
prevozov v določenem času.
(6) Pošiljatelj ali organizator prevoza mora o točnem
času začetka in predvidenem času zaključka prevoza, za
katerega je potrebno izdati dovoljenje na podlagi tega člena, obvestiti najbližjo policijsko postajo najmanj 48 ur pred
začetkom prevoza, pri prevozu radioaktivnih snovi pa še
izdajatelja dovoljenja.
(Opomba: člen preneha veljati v delu, ki se nanaša na
dovoljenje za prevoz eksploziva, glej ZE)
23. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja)
(1) Zahtevo za izdajo dovoljenja za prevoz vloži pošiljatelj, organizator prevoza ali prejemnik, vsebovati pa mora:
– podatke o proizvajalcu, pošiljatelju, prevozniku in prejemniku,
– številko Združenih narodov (UN številko), podatke in
potrdila, ki so določena v predpisih iz 3. člena tega zakona,
– podatke o količini, kemični in fizikalni sestavi,
– navedbo prevozne poti,
– navedbo kraja raztovarjanja,
– čas začetka in predviden čas zaključka prevoza,
– čas in kraj, ki sta predvidena za postanke,
– podatke o vozilu in vozniku za prevoz nevarnega
blaga v cestnem prometu.
(2) Pri zahtevah za izdajo dovoljenja za več prevozov
v določenem času podatkov iz sedme in osme alinee ni potrebno navajati.
(Opomba: člen preneha veljati v delu, ki se nanaša na
dovoljenje za prevoz eksploziva, glej ZE)
24. člen
(dodatne zahteve izdajatelja dovoljenja)
(1) Če predložena dokumentacija, predpisana v prvem
odstavku prejšnjega člena, ne zadostuje za odločitev o izdaji
dovoljenja, sme izdajatelj dovoljenja zahtevati še dodatna
dokazila (npr. certifikat oziroma izjavo o ustreznosti embalaže).
(2) Izdajatelj dovoljenja lahko v dovoljenju določi dodatne pogoje za prevoz ali posebne varnostne ukrepe. Dodatni
pogoji in posebni varnostni ukrepi so obvezni, če izdajatelj
dovoljenja oceni, da so potrebni zaradi varovanja ljudi, okolja
ali stvari ali zaradi varovanja prevoza pred posegi nepooblaščenih oseb.
(3) Stroške za dodatne pogoje oziroma posebne varnostne ukrepe plača tisti, ki je vložil zahtevo za izdajo dovoljenja.
(Opomba: člen preneha veljati v delu, ki se nanaša na
dovoljenje za prevoz eksploziva, glej ZE)
25. člen
(posebno dovoljenje)
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda posebno
dovoljenje za prevoz nevarnega blaga, ki glede na določbe
tega zakona ni dovoljen, če je zagotovljena varnost prevoza.
Dovoljenje sme izdati:
– zaradi preizkušanja nevarnega blaga,
– zaradi posebnih okoliščin prevoza določenih v predpisih iz 3. člena tega zakona, varnostnih ali obrambnih potreb
ali potreb za zaščito in reševanje.
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(2) Dovoljenje se izda za določen čas in pod pogoji, ki
jih zahteva varnost prevoza.
26. člen
(omejitve)
Minister, pristojen za notranje zadeve, prepove prevoz
določenega nevarnega blaga ali pa ga dovoli le pod posebnimi pogoji, če je to potrebno zaradi varnosti prometa,
vzdrževanja javnega reda ali varstva okolja.
27. člen
(nedovoljeno označevanje tovorkov in vozil)
Z oznakami ali nalepkami, napisi ali tablami po predpisih iz 3. člena tega zakona ni dovoljeno označevati tovorkov
ali vozil, ki se ne uporabljajo za prevoz nevarnega blaga.
III. VARNOSTNI SVETOVALEC IN OSEBE,
KI SODELUJEJO PRI PREVOZU V CESTNEM
IN ŽELEZNIŠKEM PROMETU
28. člen
(varnostni svetovalec)
(1) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki
s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost obsega
prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi
prevozi povezano natovarjanje ali raztovarjanje, morajo imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz
nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu: svetovalec).
(2) Podatke o svetovalcu morajo sporočiti ministru, pristojnemu za notranje zadeve, najkasneje 15 dni po imenovanju. V enakem roku morajo navedenemu ministru sporočiti
tudi morebitne spremembe.
(3) Svetovalec mora imeti veljavno potrdilo o strokovni
usposobljenosti.
(4) Funkcijo svetovalca lahko opravlja oseba, ki ima v
podjetju tudi druge zadolžitve, ali oseba, ki ni zaposlena v
podjetju, če je strokovno usposobljena za opravljanje nalog
svetovalca.
(5) Potrdila o strokovni usposobljenosti svetovalca, ki
so jih izdali pristojni organi drugih držav, so enakovredna
potrdilom, izdanim v Republiki Sloveniji, če so izdani v skladu
s predpisi iz 3. člena tega zakona.
(6) Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo prevoze manjših količin nevarnega
blaga, določenih v predpisih iz 3. člena tega zakona, ni potrebno imenovati svetovalca.
29. člen
(naloge svetovalca)
(1) Naloge svetovalca so predvsem:
– spremljanje skladnosti ravnanja z nevarnim blagom v
podjetju s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga,
– svetovanje vodstvu podjetja,
– interno usposabljanje drugih zaposlenih v podjetju in
vodenje evidence o takšnih usposabljanjih,
– izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč
ali hujših kršitev predpisov,
– izvajanje pravilnih ukrepov ob nesreči,
– priprava letnega poročila in druge naloge.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju
z ministrom, pristojnim za promet, predpiše podrobnejše
naloge svetovalca.
30. člen
(strokovno usposabljanje svetovalcev)
Minister, pristojen za delo, na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve, v sodelovanju s strokovnim svetom
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
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sprejme program strokovnega usposabljanja. Izvajalce programa strokovnega usposabljanja določi minister, pristojen za
delo, na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve.
31. člen
(strokovno usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri prevozu)
(1) Osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga,
morajo biti strokovno usposobljene.
(2) Minister, pristojen za delo, na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve, v sodelovanju s strokovnim
svetom Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje sprejme program strokovnega usposabljanja.
Izvajalce programa strokovnega usposabljanja določi minister, pristojen za delo, na predlog ministra, pristojnega za
notranje zadeve.
IV. POSEBNA DOLOČILA O PREVOZU NEVARNEGA
BLAGA V CESTNEM PROMETU
32. člen
(dolžnosti prevoznika)
(1) Prevoznik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji
za prevoz nevarnega blaga po 10. členu tega zakona.
(2) Prevoznik sme zaupati vožnjo vozila samo vozniku,
ki je usposobljen za prevoz nevarnega blaga po 36. členu
tega zakona.
33. člen
(dolžnosti pošiljatelja)
Pošiljatelj, ki da nevarno blago v prevoz v cestnem
prometu, mora poleg dolžnosti, navedenih v 12. členu tega
zakona:
– prevoznika seznaniti o predpisani označitvi vozila ter
o podatkih o nevarnem blagu,
– označiti tovorke z napisi in pritrditi oznake ali nalepke
za označevanje nevarnosti in
– izpolniti druge pogoje za prevoz po predpisu iz prvega
odstavka 3. člena tega zakona.
34. člen
(dolžnosti voznika)
Voznik sme prevažati nevarno blago, če:
– je poučen o svojih obveznostih in posebnostih prevoza,
– se je prepričal, da vozilo in tovor ustrezata predpisom,
– so tovorki označeni z ustreznimi napisi in oznakami ali
nalepkami za označevanje nevarnosti,
– je vozilo označeno z opozorilnimi tablami, napisi,
oznakami ali nalepkami za označevanje nevarnosti, drugimi
informacijami o nevarnem blagu in o vozilu po predpisu iz
prvega odstavka 3. člena tega zakona,
– ima s seboj dokazilo o zavarovanju odgovornosti za
škodo, povzročeno tretjim osebam, iz 18. člena tega zakona,
– ima s seboj dokumente in dodatno opremo po predpisu iz prvega odstavka 3. člena tega zakona in
– so izpolnjeni drugi pogoji za prevoz po predpisu iz
prvega odstavka 3. člena tega zakona.
35. člen
(varnostni ukrepi)
(1) Voznik mora med nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga upoštevati varnostne ukrepe po
predpisih iz 3. člena tega zakona.
(2) Voznik mora med prevozom upoštevati določbe o
nadzoru in parkiranju vozil, kot je določeno v predpisih iz
3. člena tega zakona.
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(3) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje, določi parkirne prostore za vozila za prevoz nevarnega blaga in določi pogoje, ki jih morajo ti parkirni
prostori izpolnjevati.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi pooblaščene organizacije za opravljanje pregledov ustreznosti vozil
za prevoz nevarnega blaga in izdajo potrdil (certifikatov) po
10. členu tega zakona.
36. člen
(usposobljenost voznika)
Voznik vozila za prevoz nevarnega blaga mora imeti
veljaven certifikat o strokovni usposobljenosti. Nevarno blago
sme prevažati le oseba, ki je dopolnila 21 let.
37. člen
(strokovno usposabljanje voznikov)
Strokovno usposabljanje voznikov se opravlja po programu, določenem v predpisu iz prvega odstavka 3. člena
tega zakona. Preverjanje in potrjevanje strokovne usposobljenosti voznikov poteka v skladu z določbami Zakona o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03uradno prečiščeno besedilo).
38. člen
(nadzor na cesti)
(1) Nadzor nad prevozom nevarnega blaga na cestah
opravlja policija. Če so za nadzor potrebna posebna znanja,
se ob izvajanju takšnega nadzora vključijo tudi inšpekcijske
službe, po potrebi pa tudi specializirane organizacije ali posameznike, kadar to ni v nasprotju z interesi postopka.
(2) Na zahtevo policista mora voznik izročiti dokumente
in dodatno opremo v pregled. Prav tako mora voznik omogočiti pregled blaga in odvzem potrebne količine vzorca
nevarnega blaga za analizo. Za odvzeti vzorec ni mogoče
zahtevati odškodnine.
(3) Policist, ki opravlja nadzor, izpolni zapisnik. Izvod
zapisnika po opravljenem nadzoru izroči vozniku. Vsebino
in obliko zapisnika določi minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) Izvod zapisnika o nadzoru mora imeti voznik pri sebi
in ga na zahtevo policista predložiti pri morebitnih naslednjih
nadzorih.
(5) Naslednji nadzor prevoza nevarnega blaga se opravi
le, če policist domneva, da je od prejšnjega nadzora prišlo
do bistvene spremembe varnostnih pogojev. Izpolnjevanje
osnovnih pogojev za prevoz nevarnega blaga se preveri v
vsakem primeru.
(6) Voznik vozila za prevoz nevarnega blaga mora dovoliti pregled vozila na kraju samem ali na primernem prostoru, ki ga določi policist. Primeren je tisti prostor, kjer je
možno vozilo ustaviti, opraviti nadzor, odpraviti ugotovljene
pomanjkljivosti ali parkirati vozilo.
39. člen
(začasna prepoved oziroma prekinitev prevoza)
(1) Če policist ugotovi kršitev, navedeno v seznamu
iz drugega odstavka 43. člena tega zakona, sme odrediti
izločitev vozila iz prometa, ukrepe za odpravo nepravilnosti
ali druge predpisane ukrepe. Na kraju samem se lahko pomanjkljivosti odpravijo, če pri tem niso ogroženi ljudje, stvari
ali okolje. Policist v odredbi na kraju samem vozniku pojasni,
katere kršitve je ugotovil in katere pomanjkljivosti mora voznik odpraviti, da lahko nadaljuje s prevozom.
(2) Dokler velja odredba o prekinitvi prevoza, se lahko
prevozno sredstvo premakne le po navodilih policista. Ob
morebitni kršitvi odredbe o prekinitvi prevoza ali navodil policista, imajo policisti pravico preprečiti nadaljevanje prevoza,
tako da vozilo izločijo iz prometa in ga na prevoznikove stroške zadržijo na primernem zavarovanem prostoru.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Policist odvzame potrdilo o pregledu vozila (certifikat) iz 10. člena tega zakona, če je bilo vozilo poškodovano
v prometni nesreči in ga pošlje pooblaščeni organizaciji, ki
ga je izdala.
(4) Če drugi pristojni organi med nadzorom prevoza
ugotovijo pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na varnost ljudi,
stvari ali okolja, morajo o tem obvestiti policijo ali center za
obveščanje ter jim sporočiti podatke o vozilu in nevarnem
blagu.
40. člen
(nadzor pri pošiljatelju, prevozniku, prejemniku)
(1) Pristojni organ sme preventivno ali če so bile pri
cestnih nadzorih prevozov nevarnega blaga ugotovljene pomanjkljivosti, opraviti nadzor pri pošiljatelju, prevozniku ali
prejemniku nevarnega blaga oziroma pri drugih pravnih ali
fizičnih osebah, ki opravljajo kakršno koli dejavnost v zvezi s
prevozom nevarnega blaga. Navedeni morajo organu, pristojnemu za nadzor, omogočiti pregled vozil, postopkov in vso
dokumentacijo, povezano s prevozom nevarnega blaga.
(2) Pristojni organi za nadzor pri pošiljatelju, prevozniku
ali prejemniku nevarnega blaga oziroma pri drugih pravnih ali
fizičnih osebah, ki opravljajo kakršno koli dejavnost v zvezi s
prevozom nevarnega blaga po cestah, so inšpekcijske službe in policija. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima
inšpektor oziroma policist pravico in dolžnost:
– začasno prepovedati opravljanje posameznih opravil
v zvezi s prevozom nevarnega blaga (priprave na prevoz,
nakladanje, prekladanje in razkladanje), če za njihovo opravljanje niso izpolnjeni predpisani pogoji,
– prepovedati prevoz ali nadaljevanje prevoza nevarnega blaga, če ugotovi, da je prišlo med pripravo na prevoz ali
med prevozom do opustitve varnostnih ukrepov,
– prepovedati nadaljnji prevoz ali ravnanje z nevarnim
blagom osebam, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za
izvajanje opravil v zvezi s prevozom,
– prepovedati prevoz nevarnega blaga, če je napačno
deklarirano,
– pošiljatelju, prevozniku in prejemniku začasno prepovedati opravljanje dejavnosti, povezanih s prevozom nevarnega blaga, do odprave kršitev ali odrediti, da se kršitve
tega zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na prevoz
nevarnega blaga, odpravijo v roku, ki ga on določi.
41. člen
(vstop na območje Evropske unije)
(1) Policist ne dovoli vstopa na območje Evropske unije
vozilu registriranemu v državi nečlanici Evropske unije, če
ugotovi kršitve, zaradi katerih sme vozilo izločiti iz prometa,
določene v seznamu iz drugega odstavka 43. člena tega zakona. Vstop se lahko dovoli, če so nepravilnosti odpravljene
ali če ni pričakovati ogrožanja ljudi, stvari ali okolja.
(2) Če je vozilo v primerih iz prejšnjega odstavka registrirano v državi članici Evropske unije, policist tako vozilo izloči iz prometa in izvede druge predpisane ukrepe iz drugega
odstavka 43. člena tega zakona.
(3) Če se ob vstopu vozila na območje Evropske unije
ugotovijo druge kršitve iz seznama iz drugega odstavka
43. člena tega zakona, policist izvede ustrezne predpisane
ukrepe.
42. člen
(pravna pomoč)
O hujših ali ponavljajočih se kršitvah predpisa iz prvega
odstavka 3. člena tega zakona, ki jih je storil voznik vozila,
registriranega v tujini, je potrebno obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zaradi posredovanja informacij in
podatkov, potrebnih za razjasnitev okoliščin pri ugotovljenih
kršitvah, pristojnemu organu države registracije vozila. Če
pristojni organ druge države zahteva uvedbo postopka zoper
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lastnika vozila, registriranega v Republiki Sloveniji, ali če
zahteva podatke, potrebne za razjasnitev okoliščin pri ugotovljenih kršitvah predpisa iz prvega odstavka 3. člena tega
zakona v drugi državi, ali uvedbo postopka zoper podjetje s
sedežem v Republiki Sloveniji, potem ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, odredi ukrepe v skladu s tem zakonom.
O sprejetih ukrepih obvesti pristojni organ druge države.
43. člen
(letno poročilo)
(1) Pristojni organi, ki izvajajo nadzor, morajo ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, predložiti letno poročilo
o opravljenih nadzorih najkasneje do konca četrtega meseca
tekočega leta za preteklo leto. Letno poročilo mora vsebovati
vsaj podatke o:
– natančnem ali približnem številu prevozov nevarnega
blaga po cesti (v prevoženih tonah ali v tonah na kilometer),
– številu izvedenih nadzorov,
– številu nadzorovanih vozil, ločeno po državah registracije,
– številu in vrsti ugotovljenih kršitev,
– številu in vrsti izrečenih ukrepov.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobnejše
predpiše seznam kršitev, razvrščenih v kategorije tveganja,
z ustreznimi ukrepi pristojnih organov, in sestavine ter obliko
letnega poročila.
(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi
zbranih podatkov sestavi skupno letno poročilo in ga posreduje pristojnim mednarodnim organom.
V. POSEBNA DOLOČILA O PREVOZU NEVARNEGA
BLAGA V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
44. člen
(dolžnosti pošiljatelja)
Pošiljatelj nevarnega blaga sme nevarno blago predati
v prevoz v železniškem prometu, če so izpolnjeni pogoji iz
12. člena tega zakona in:
– je prevoznika seznanil o predpisani označitvi vozila ter
o podatkih o nevarnem blagu,
– je po predpisu iz drugega odstavka 3. člena tega zakona na vozilo in tovorke namestil oznake za označevanje
nevarnosti in/ali oranžne table za označevanje nevarnosti ali
pa jih je skupaj z nevarnim blagom izročil, da se namestijo.
45. člen
(dolžnosti polnilca)
Poleg dolžnosti, ki izhajajo iz 15. člena tega zakona,
mora polnilec preveriti:
– če ni potekel rok za naslednjo kontrolo cisterne, baterijske cisterne ali zamenljive cisterne in
– vse drugo, kar je potrebno preveriti pred polnitvijo
cisterne z utekočinjenim plinom in po polnitvi.
VI. POSEBNA DOLOČILA O PREVOZU NEVARNEGA
BLAGA V ZRAČNEM PROMETU
46. člen
(pogoji za prevoz)
(1) Prevoz nevarnega blaga v zračnem prometu je prepovedan, razen če se opravlja v skladu z:
1. letalskimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in
2. mednarodnimi standardi in priporočenimi praksami
ter tehničnimi navodili, ki jih izdaja Mednarodna organizacija
civilnega letalstva.
(2) Z zrakoplovom je prepovedan prevoz:
1. predmetov in snovi, ki so v tehničnih navodilih označeni kot prepovedani za prevoz v normalnih okoliščinah, in

Stran

3522 /

Št.

33 / 30. 3. 2006

2. okuženih živih živali, razen če:
– je letalski prevoznik, v primerih iz četrtega odstavka
tega člena, pridobil posebno pisno dovoljenje pristojnega
organa države, v kateri je žival prvič naložena na krov zrakoplova, ali
– določbe tehničnih navodil navajajo, da se lahko prevažajo po predhodni odobritvi pristojnega organa.
(3) Predmeti in snovi, ki so v tehničnih navodilih posebej
navedeni z imenom ali generičnim opisom kot prepovedani
za prevoz v zračnem prometu, se v nobenih okoliščinah ne
smejo prevažati na nobenem zrakoplovu.
(4) V skrajni sili ali kadar druge oblike prevoza ne ustrezajo, ali če bi bilo dosledno upoštevanje prepovedi iz prvega
odstavka tega člena v nasprotju z javnim interesom, lahko
ministrstvo, pristojno za promet, odobri prevoz nevarnega
blaga pod pogojem, da bo v takšnih primerih storjeno vse, da
se med prevozom doseže ustrezna raven varnosti.
VII. POSEBNA DOLOČILA O PREVOZU NEVARNEGA
BLAGA PO MORJU IN CELINSKIH VODAH
47. člen
(prevoz s tovornimi ladjami po morju)
Pri prevozu nevarnega blaga s tovornimi ladjami po
morju se poleg varnostnih ukrepov, predpisanih v določbah
mednarodnih predpisov iz tretjega odstavka 3. člena tega
zakona, uporabljajo tudi varnostni ukrepi, predpisani s tem
zakonom.
48. člen
(prevoz s potniškimi ladjami po morju)
S potniškimi ladjami za prevoz po morju se lahko prevaža nevarno blago samo, če so izpolnjeni pogoji, ki so predpisani v predpisih iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona
in če so izpolnjeni pogoji, ki so predpisani s tem zakonom.
Nevarno blago mora biti v posebnem prostoru, ki je ločen od
potnikov, in pravilno skladiščeno.
49. člen
(prevoz po celinskih vodah)
Prevoz nevarnega blaga v plovbi po celinskih vodah
je prepovedan, razen v manjših količinah z enega na drugi
breg z brodovi, če so izpolnjeni vsi varnostni ukrepi, predpisani s tem zakonom. Med prevozom na brodu ne sme biti
potnikov.
50. člen
(črtan)
51. člen
(pregled vkrcanega tovora)
Minister, pristojen za promet, na podlagi predpisov iz
tretjega odstavka 3. člena tega zakona določi pogoje, ki jih
mora izpolnjevati pravna ali fizična oseba za opravljanje
pregledov vkrcanega tovora nevarnega blaga in za izdajo
potrdil ter pooblasti pravno ali fizično osebo za opravljanje
teh pregledov in za izdajo potrdil.
VIII. PRISTOJNI ORGANI IN INŠPEKCIJSKO
NADZORSTVO
52. člen
(pristojni organi)
(1) Izvršilne predpise k temu zakonu v zvezi z določbami predpisov iz prvega odstavka 3. člena tega zakona izda
minister, pristojen za notranje zadeve.
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(2) Izvršilne predpise k temu zakonu v zvezi z določbami
predpisov iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 3. člena
tega zakona izda minister, pristojen za promet.
(3) Izvršilne predpise k temu zakonu iz 7., 21., 29., 30.,
31., 35., 37., 38., 43. in 51. člena tega zakona pristojni ministri izdajo do 1. 1. 2001.
52.a člen
(pristojnosti v zračnem prometu)
(1) Za primer letalske nesreče ali incidenta, v katerega je vpleteno nevarno blago, je potrebno pripraviti program usposabljanja za ukrepanje in navodila za ukrepanje v
skladu z mednarodno priznanimi standardi in priporočenimi
praksami, v primeru letalske nesreče pa izdelati poročilo o
letalski nesreči ali incidentu. Podrobnejše predpise v zvezi
z ukrepanjem ob letalski nesreči ali incidentu, v katerega je
vpleteno nevarno blago, izda Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra, pristojnega za promet, ob soglasju ministra,
pristojnega za reševanje.
(2) Minister, pristojen za promet, izda predpise, s katerimi v skladu s tem zakonom in zakonom o letalstvu, predpisi
Evropske unije, standardi in priporočenimi praksami ter tehničnimi navodili Mednarodne organizacije civilnega letalstva
natančneje uredi:
– posebne zahteve glede prevoza nevarnega blaga v
zračnem prometu,
– klasifikacijo nevarnega blaga,
– omejitve glede prevoza nevarnega blaga v zračnem
prometu,
– pakiranje oziroma embalažo,
– etiketiranje in označevanje,
– obveznosti pošiljatelja nevarnega blaga,
– obveznosti operatorja zrakoplova,
– zagotavljanje informacij,
– učne programe, strokovno usposabljanje in izkazovanje strokovne usposobljenosti,
– poročanje o nesrečah in incidentih z nevarnimi snovmi.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, skrbi za skladnost
slovenskih predpisov s standardi in priporočenimi praksami
ter tehničnimi navodili Mednarodne organizacije civilnega
letalstva.
(4) Ministrstvo, pristojno za promet, sporoči vsako kršitev predpisov o prevozu nevarnega blaga po zraku tudi
državi registracije letalskega prevoznika oziroma državi operatorja zrakoplova.
(5) Glede prevoza nevarnega blaga v zračnem prometu ima pošta položaj pošiljatelja. Pošta lahko pri prevozu
nevarnega blaga v zračnem prometu uveljavlja tudi določbe
predpisov Svetovne poštne zveze, ki se nanašajo na prevoz
nevarnega blaga v zračnem prometu.
53. člen
(nadzorstvo)
(1) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
izvršilnih predpisov za prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi nadzoruje inšpekcija ministrstva, pristojnega za okolje,
z delovnim področjem sevalne in jedrske varnosti; prevoz
radioaktivnih snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu, pa nadzoruje inšpekcija ministrstva, pristojnega za
zdravje, z delovnim področjem varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji.
(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva po prejšnjem odstavku ima inšpektor pravico in dolžnost:
– v primeru nezgode med prevozom po ozemlju Republike Slovenije nadzorovati izvajanje ukrepov po predpisih iz
3. člena tega zakona,
– nadzorovati priprave za pakiranje, nakladanje, razkladanje in prevoz ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti
odrediti, da se te nepravilnosti odpravijo v določenem roku
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pred začetkom ali zaključkom prevoza, ali začasno prepovedati opravljanje dejavnosti v primeru hujše kršitve varnostnih
ukrepov,
– prepovedati nadaljnji prevoz, če se ugotovi, da ni
vseh dovoljenj in listin, ki so zahtevane s tem zakonom ali
z izvršilnimi predpisi, če prevoza ne spremljajo usposobljeni
spremljevalci ali da je v kateri fazi prevoza prišlo do hujše
opustitve varnostnih ukrepov,
– preverjati prevozne listine, označenost in opremljenost vozila, smer vožnje, čas in kraj postankov med prevozom, odrediti, da se odpravijo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ugotovljene pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva
nad osebami, vozilom in viri sevanja, ter prepovedati nadaljnji
prevoz v primeru, ko bi to ogrožalo ljudi ali okolje.
(3) Pri vnosu in iznosu nevarnega blaga na carinsko
območje Evropske skupnosti ali z njega ter pri postopkih za
odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe nevarnega
blaga je za nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov pristojna carinska
služba.
(4) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega
blaga v cestnem prometu, nadzoruje policija.
(5) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega
blaga v cestnem prometu, nadzoruje tudi inšpekcija, ki je
pristojna za nadzor cestnega prometa in nadzoruje izvajanje
določb prvega odstavka 3. člena (razen določb, ki se nanašajo na zahteve za izdelavo in preizkušanje embalaže), 18.,
19., 27., 28., 29. in 31. člena ter določb IV. poglavja (razen
določb 37., 38., 39. in 41. člena) tega zakona.
(6) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega
blaga v železniškem prometu, nadzoruje inšpekcija, ki je
pristojna za nadzor železniškega prometa.
(7) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga v zračnem prometu, nadzoruje inšpekcija, ki je pristojna
za nadzor zračnega prometa.
(8) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega
blaga po morju in celinskih vodah, nadzoruje pomorska inšpekcija oziroma inšpekcija, pristojna za plovbo po celinskih
vodah.
(9) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva po petem
do osmem odstavku tega člena ima inšpektor pravico in
dolžnost:
– prepovedati prevoz ali nadaljevanje prevoza nevarnega blaga, če ugotovi, da je prišlo med pripravo na prevoz ali
med prevozom do opustitve varnostnih ukrepov,
– prepovedati nadaljnji prevoz ali ravnanje z nevarnim
blagom osebam, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za
izvajanje prevoza ali ravnanje z nevarnim blagom,
– prepovedati prevoz nevarnega blaga, če je napačno
deklarirano,
– začasno prepovedati opravljanje posameznih opravil
v zvezi s prevozom nevarnega blaga (priprave za prevoz,
nakladanje, prekladanje in razkladanje), če za njihovo opravljanje glede kraja in časa niso izpolnjeni predpisani pogoji,
– odrediti odpravo kršitev zakona in drugih predpisov,
ki urejajo prevoz nevarnega blaga v določenem roku (odreditvena odločba).
53.a člen
(vodenje evidenc)
(1) Zaradi zagotovitve varnega prevoza nevarnega blaga, izpolnjevanja zahtev mednarodnih pogodb in izvajanja z
zakonom določenih nalog policija vodi evidenco izdanih certifikatov o usposobljenosti voznikov vozil za prevoz nevarnega
blaga v cestnem prometu in evidenco pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki so imenovali varnostnega svetovalca.
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(2) Evidenca certifikatov voznikov vozil za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu vsebuje:
– številko certifikata,
– datum izdaje certifikata,
– osebno ime in datum rojstva imetnika,
– datum veljavnosti osnovnega usposabljanja ter vrsto in datume veljavnosti morebitnih specialističnih usposabljanj,
– datum veljavnosti po podaljšanju osnovnega usposabljanja ter vrsto in datume veljavnosti po podaljšanju morebitnih specialističnih usposabljanj.
(3) Evidenca pravnih oseb in samostojnih podjetnikov,
ki so imenovali varnostnega svetovalca, vsebuje:
– firmo in sedež pravne osebe oziroma samostojnega
podjetnika posameznika,
– ime in priimek varnostnega(ih) svetovalca(ev),
– datum posredovanja podatka o imenovanju
varnostnega(ih) svetovalca(ev).
53.b člen
(način zbiranja podatkov)
(1) Podatke o izdanih certifikatih o usposobljenosti voznikov vozil za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu
morajo organizacije, ki izvajajo preizkuse o usposobljenosti
voznikov, posredovati policiji, najkasneje v 15 dneh po izdaji
ali podaljšanju veljavnosti certifikata.
(2) Podatki o pravnih osebah in samostojnih podjetnikih,
ki so imenovali varnostnega svetovalca, se zbirajo iz obvestil,
ki jih ti posredujejo na podlagi 28. člena tega zakona.
(3) Upravljavec zbirk podatkov sme podatke iz evidenc
iz prejšnjega člena tega zakona posredovati pristojnim organom, ki izvajajo nadzor po tem zakonu.
(4) Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo varstvo osebnih podatkov,
če s tem zakonom ni določeno drugače.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
54. člen
(1) Z globo od 300.000 do 8,000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, če:
1. kot pošiljatelj pakira nevarno blago v embalažo, ki ne
ustreza pogojem iz 5. člena tega zakona,
2. kot prevoznik vozi nevarno blago v embalaži, ki ne
ustreza pogojem iz 5. člena tega zakona,
3. kot prejemnik prevzame nevarno blago v embalaži, ki
ne ustreza pogojem iz 5. člena tega zakona,
4. proizvajalec embalaže, ki ravna v nasprotju s 6. členom tega zakona,
5. kot organizacija, določena za preizkušanje vzorcev
embalaže, odobri označevanje embalaže v nasprotju z zahtevami predpisov iz 3. člena tega zakona (7. člen),
6. uporablja vozilo, ki ni izdelano in opremljeno v skladu
z 10. členom tega zakona,
7. vozilo ni pregledano in zanj ni izdano potrdilo (certifikat) (10. člen),
8. kot pošiljatelj da nevarno blago v prevoz v nasprotju
z 12. členom tega zakona,
9. kot pošiljatelj ne izroči vozniku ali tistemu, ki opravlja
prevoz, predpisane spremne dokumentacije in dovoljenja, če
je potrebno (12. člen),
10. kot organizator prevoza ne zagotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 12. člena tega zakona,
11. kot uporabnik cisterne zabojnika ne ravna po določbah 16. člena tega zakona,
12. kot prevoznik prevaža nevarno blago v nasprotju s
18. členom tega zakona,
13. kot prejemnik prejme blago v nasprotju z 19. členom
tega zakona,
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14. kot prevoznik o izgubi ne obvesti policije ali centra
za obveščanje (20. člen),
15. kot prevoznik ni zavaroval, pobral, odstranil ali dal
na za to določen prostor razsuto ali razlito nevarno blago
(21. člen),
16. kot prevoznik ne pokliče pooblaščene organizacije,
da na njegove stroške pobere, odstrani ali da na določen
prostor nevarno blago, ki se je razsulo ali razlilo (21. člen),
17. kot prevoznik vozi nevarno blago brez dovoljenja
za prevoz ali ne opravlja prevoza pod pogoji, določenimi v
dovoljenju (22., 24., 25. člen),
18. opravlja prevoz določenega nevarnega blaga kljub
prepovedi prevoza ali ne opravlja prevoza pod posebnimi
pogoji, ki jih določi pristojni organ (26. člen),
19. z oznaki ali nalepkami, napisi ali tablami označuje
tovorke ali vozila, ki se ne uporabljajo za prevoz nevarnega
blaga (27. člen),
20. ne imenuje najmanj enega varnostnega svetovalca
ali ne sporoči njegovih podatkov oziroma morebitnih sprememb pristojnemu organu (28. člen),
21. varnosti svetovalec ne izpolnjuje predpisanih pogojev (28. člen),
22. varnostni svetovalec ne opravlja nalog iz 29. člena
tega zakona,
23. osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga
niso strokovno usposobljene (31. člen),
24. dovoli, da vozilo vozi oseba, ki ni strokovno usposobljena ali ji je potekla veljavnost potrdila o strokovni usposobljenosti (32. člen, 36. člen),
25. kot prevoznik ne zagotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji
za prevoz nevarnega blaga (32. člen),
26. kot pošiljatelj prevozniku ne izroči navodila za predpisano označitev vozila ali ne označi tovorkov (33. člen),
27. organu, pristojnemu za nadzor, ne izroči v pregled
spremnih dokumentov ali dodatne opreme ali ne omogoči
pregleda blaga ali odvzema potrebne količine vzorca nevarnega blaga za analizo ali ne poskrbi, da se opravi pregled
vozila na kraju samem ali na primernem prostoru (38. člen),
28. kljub odredbi o prekinitvi prevoza nadaljuje s prevozom (39. člen),
29. ne omogoči pregleda postopkov, vozil in vse dokumentacije, povezane s prevozom nevarnega blaga (prvi
odstavek 40. člena),
30. kljub prepovedi še vedno opravlja posamezna opravila v zvezi s prevozom nevarnega blaga (drugi odstavek
40. člena),
31. kot pošiljatelj nevarnega blaga preda nevarno blago
v prevoz v železniškem prometu v nasprotju s 44. členom,
32. opravlja prevoze nevarnega blaga v zračnem prometu v nasprotju s 46. členom tega zakona,
33. s tovornimi ladjami po morju vozi nevarno blago v
nasprotju s 47. členom tega zakona,
34. s potniškimi ladjami za prevoz po morju vozi nevarno blago v nasprotju s 48. členom tega zakona,
35. opravlja prevoz nevarnega blaga v plovbi po celinskih vodah v nasprotju z 49. členom tega zakona,
36. ne posreduje policiji podatkov o izdanih certifikatih
o usposobljenosti voznikov vozil za prevoz nevarnega blaga
(53.b člen).
(2) Z globo od 150.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(3) Z globo od 30.000 do 350.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
55. člen
(prekrški posameznika)
Z globo 40.000 tolarjev se za prekršek takoj na kraju
kaznuje posameznik, če:
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1. ne upošteva predpisov o pakiranju (14. člen),
2. pri pripravi tovorkov ne upošteva predpisov o napisih
in oznakah (nalepkah) za označevanje nevarnosti in drugih
varnostnih ukrepov (14. člen),
3. kot polnilec pred polnjenjem in med njim ne upošteva
vseh varnostnih ukrepov (15. člen),
4. kot uporabnik cisterne zabojnika ne ravna po določbah 16. člena tega zakona,
5. kot nakladalec prične z nakladanjem, pa niso izpolnjeni vsi pogoji za prevoz nevarnega blaga (17. člen),
6. ne upošteva določb o prepovedi skupnega nakladanja in predpisov o ločitvi od živil in krmil (17. člen),
7. ne upošteva vseh varnostnih ukrepov med nakladanjem nevarnega blaga (17. člen),
8. zavlačuje prevzem nevarnega blaga (19. člen),
9. ne očisti in ne dekontaminira vozil, če predpisi iz
3. člena tega zakona to določajo, in ne poskrbi za odstranitev
tabel in oznak (nalepk) za označevanje nevarnosti, potem ko
so vozila raztovorjena, očiščena, razplinjena in dekontaminirana (19. člen),
10. ne upošteva vseh varnostnih ukrepov med razkladanjem nevarnega blaga (19. člen),
11. izgubi med prevozom nevarno blago in o tem ne
obvesti policije ali centra za obveščanje (20. člen),
12. razlitega ali izpadlega nevarnega blaga ne zavaruje,
pobere oziroma odstrani (prvi odstavek 21. člena),
13. prevaža ali sprejme nevarno blago, za katero ni
bilo izdano dovoljenje, ali opravlja prevoz nevarnega blaga v
nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju (22., 24. člen),
14. prevaža ali sprejme nevarno blago brez posebnega
dovoljenja (25. člen),
15. vozi določeno nevarno blago kljub prepovedi ali
omejitvam pristojnega organa (26. člen),
16. označuje tovorke in vozila, ki se ne uporabljajo za
prevoz nevarnega blaga (27. člen),
17. kot varnostni svetovalec ni strokovno usposobljen
ali nima veljavnega potrdila o strokovni usposobljenosti
(28. člen),
18. kot varnostni svetovalec ne opravlja predpisanih
nalog (29. člen),
19. sodeluje pri prevozu nevarnega blaga in ni strokovno usposobljen (31. člen),
20. da v prevoz nevarno blago, pa niso izpolnjeni vsi
pogoji za prevoz (33. člen),
21. prevaža nevarno blago v nasprotju s 34. členom
tega zakona,
22. med prevozom, nakladanjem in razkladanjem nevarnega blaga ne upošteva vseh varnostnih ukrepov ali ne
zagotovi nadzora vozila oziroma ne parkira v skladu s predpisi (35. člen),
23. kot voznik vozila za prevoz nevarnega blaga nima
veljavnega potrdila o strokovni usposobljenosti ali še ni dopolnil 21 let (36. člen),
24. na zahtevo organa, pristojnega za kontrolo, ne izroči spremnih dokumentov ali dodatne opreme v pregled ali
ne omogoči pregleda blaga ali odvzema potrebne količine
vzorca nevarnega blaga za analizo ali ne dovoli, da se opravi
pregled vozila na kraju samem ali na primernem prostoru
(38. člen),
25. nadaljuje z vožnjo kljub prepovedi pristojnega organa (39. člen),
26. je kot pošiljatelj predal blago za prevoz v železniškem prometu, pa niso bili izpolnjeni vsi pogoji (44. člen),
27. kot polnilec ni upošteval vseh varnostnih ukrepov za
prevoz v železniškem prometu (45. člen),
28. ne izpolnjuje predpisanih pogojev za pakiranje,
transportnih manipulacijah in prevozu nevarnega blaga v
zračnem prometu (46. člen),
29. prevaža nevarno blago s morskimi ladjami za prevoz potnikov v nasprotju s 48. členom tega zakona,
30. prevaža nevarno blago po celinskih vodah
(49. člen).
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Zakon o prevozu nevarnega blaga – ZPNB (Uradni
list RS, št. 79/99) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
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33. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
(rok za uskladitev z določbami tega zakona)
(1) Organizacija, določena za odobritev embalaže, mora
izpolnjevati vse pogoje iz 7. člena tega zakona v treh letih od
uveljavitve zakona.
(2) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki
morajo imenovati varnostnega svetovalca za nevarno blago
v enem letu od uveljavitve zakona.
57. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati:
– zakon o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ,
št. 27/90 in 45/90).
58. člen
Prilogi A in B iz prvega odstavka in pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID) iz drugega odstavka 3. člena se objavijo najkasneje do uveljavitve
tega zakona.
59. člen
(predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)
Če niso v nasprotju z določbami tega zakona, se do
izdaje izvršilnih predpisov na podlagi tega zakona uporabljajo
naslednji izvršilni predpisi:
– pravilnik o strokovnem usposabljanju voznikov motornih vozil, s katerimi se prevažajo nevarne snovi, in drugih
oseb, ki sodelujejo pri prevozu teh snovi (Uradni list RS,
št. 71/97);
– odredba o določitvi pooblaščenih podjetij za opravljanje pregledov vkrcnega tovora nevarnih snovi ter izdajo
potrdil (Uradni list RS, št. 50/95);
– odredba o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo, ter o
izdaji spričeval (certifikatov) (Uradni list RS, št. 18/92);
– odredba o določitvi podjetij za opravljanje posebnih
pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih
snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi
(Uradni list RS, št. 56/92).
60. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2000.

VLADA
1351.

Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi,
sestavi, organizaciji in nalogah Upravnega
odbora za Enotni programski dokument za
programsko obdobje 2004–2006

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi, sestavi,
organizaciji in nalogah Upravnega odbora za
Enotni programski dokument za programsko
obdobje 2004–2006
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Upravnega odbora za Enotni programski dokument za programsko obdobje
2004–2006 (Uradni list RS, št. 66/04).
2. člena
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2006/5
Ljubljana, dne 16. marca 2006
EVA 2006-1536-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1352.

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v prilagojenem
izobraževalnem programu devetletne osnovne
šole z nižjim izobrazbenim standardom

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prevozu nevarnega blaga – ZPNB-A (Uradni list RS,
št. 101/05) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in
šport izdaja

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Pristojni organi vzpostavijo evidence iz 53.a člena
in 53.b člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

PRAVILNIK
o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v prilagojenem izobraževalnem
programu devetletne osnovne šole z nižjim
izobrazbenim standardom

32. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 33. člen
Zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter
o drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77).

1. člen
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob
izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti strokovni delavci za izvajanje prilagojenega izobraževalnega
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programa v devetletni osnovni šoli z nižjim izobrazbenim
standardom.
2. člen
V tem pravilniku je kot smer izobrazbe določen študijski
program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih
naslovih (Uradni list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo),
pri posameznih predmetih pa tudi študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
S tem pravilnikom se določajo tudi predmeti, pri katerih
se za strokovne delavce zagotavljajo programi nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja.
Predmeti in programi iz prvega odstavka tega člena so
navedeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
Strokovni delavci se nadalje izobražujejo in usposabljajo v skladu s Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
(Uradni list RS, št. 64/04, 83/05).
4. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede
na to, na katerem mestu je predmet naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
5. člen
1. Učitelji
1.1. Učitelji skupnih predmetov
1.1.1. Slovenščina
Učitelj slovenščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer – defektologija za
osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami
v telesnem in gibalnem razvoju).
Učitelj slovenščine v tretjem obdobju je lahko tudi, kdor
je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program slovenščine.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
in je izpolnjeval pogoje za poučevanje slovenščine, lahko
poučuje slovenščino tudi v prilagojenem izobraževalnem
programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim
standardom.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v:
– osemletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje slovenščine ali
– devetletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje slovenščine v tretjem obdobju,
lahko poučuje slovenščino tudi v tretjem obdobju prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z
nižjim izobrazbenim standardom.
1.1.2. Angleščina
Učitelj angleščine je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program defektologije (smer – defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v
telesnem in gibalnem razvoju) in je opravil študijski program
izpopolnjevanja iz angleščine.
Učitelj angleščine je lahko tudi, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program
angleščine.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v:
– osemletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje angleščine ali
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– devetletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje angleščine v tretjem obdobju,
lahko poučuje angleščino tudi v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.
1.1.3. Nemščina
Učitelj nemščine je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program defektologije (smer – defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v
telesnem in gibalnem razvoju) in je opravil študijski program
izpopolnjevanja iz nemščine.
Učitelj nemščine je lahko tudi, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program nemščine.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v:
– osemletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje nemščine ali
– devetletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje nemščine v tretjem obdobju,
lahko poučuje nemščino tudi v prilagojenem izobraževalnem
programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim
standardom.
1.1.4. Likovna vzgoja
Učitelj likovne vzgoje je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer – defektologija za
osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami
v telesnem in gibalnem razvoju).
Učitelj likovne vzgoje v tretjem obdobju je lahko tudi,
kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
in je izpolnjeval pogoje za poučevanje likovne vzgoje, lahko
poučuje likovno vzgojo tudi v prilagojenem izobraževalnem
programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim
standardom.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v:
– osemletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje likovne vzgoje ali
– devetletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje likovne vzgoje v tretjem obdobju,
lahko poučuje likovno vzgojo tudi v tretjem obdobju prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole
z nižjim izobrazbenim standardom.
1.1.5. Glasbena vzgoja
Učitelj glasbene vzgoje je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer – defektologija za
osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami
v telesnem in gibalnem razvoju).
Učitelj glasbene vzgoje v tretjem obdobju je lahko tudi,
kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
in je izpolnjeval pogoje za poučevanje glasbene vzgoje, lahko
poučuje glasbeno vzgojo tudi v prilagojenem izobraževalnem
programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim
standardom.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v:
– osemletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje glasbene vzgoje ali
– devetletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje glasbene vzgoje v tretjem obdobju,
lahko poučuje glasbeno vzgojo tudi v tretjem obdobju prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole
z nižjim izobrazbenim standardom.
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1.1.6. Matematika
Učitelj matematike je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer – defektologija za
osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami
v telesnem in gibalnem razvoju).
Učitelj matematike v tretjem obdobju je lahko tudi, kdor
je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program matematike.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
in je izpolnjeval pogoje za poučevanje matematike, lahko
poučuje matematiko tudi v prilagojenem izobraževalnem
programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim
standardom.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v:
– osemletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje matematike ali
– devetletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje matematike v tretjem obdobju,
lahko poučuje matematiko tudi v tretjem obdobju prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z
nižjim izobrazbenim standardom.
1.1.7. Tehnika in tehnologija
Učitelj tehnike in tehnologije je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program defektologije (smer – defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z
motnjami v telesnem in gibalnem razvoju).
Učitelj tehnike in tehnologije v tretjem obdobju je lahko tudi, kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski
program iz tehnike ali proizvodno-tehnične vzgoje ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike, strojništva ali
lesarstva.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
in je izpolnjeval pogoje za poučevanje tehnične vzgoje, lahko
poučuje tehniko in tehnologijo tudi v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v:
– osemletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje tehnične vzgoje ali
– devetletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje tehnike in tehnologije v tretjem obdobju,
lahko poučuje tehniko in tehnologijo tudi v tretjem obdobju
prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.
1.1.8. Gospodinjstvo
Učitelj gospodinjstva je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer – defektologija za
osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami
v telesnem in gibalnem razvoju).
Učitelj gospodinjstva v tretjem obdobju je lahko tudi,
kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program
gospodinjstva.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
in je izpolnjeval pogoje za poučevanje gospodinjstva, lahko
poučuje gospodinjstvo tudi v prilagojenem izobraževalnem
programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim
standardom.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v:
– osemletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje gospodinjstva ali
– devetletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje gospodinjstva v šestem razredu,
lahko poučuje gospodinjstvo tudi v tretjem obdobju prilago-
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jenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole
z nižjim izobrazbenim standardom.
1.1.9. Naravoslovje
Učitelj naravoslovja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer – defektologija za
osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami
v telesnem in gibalnem razvoju).
Učitelj naravoslovja v tretjem obdobju je lahko tudi,
kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program biologije, kemije ali fizike.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
in je izpolnjeval pogoje za poučevanje spoznavanja narave,
lahko poučuje tudi naravoslovje v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v:
– osemletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje biologije, kemije ali fizike ali
– devetletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje biologije, kemije ali fizike v tretjem obdobju,
lahko poučuje naravoslovje tudi v tretjem obdobju prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z
nižjim izobrazbenim standardom.
1.1.10. Spoznavanje okolja
Učitelj spoznavanja okolja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer – defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z
motnjami v telesnem in gibalnem razvoju).
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
in je izpolnjeval pogoje za poučevanje spoznavanja narave
in družbe, lahko poučuje tudi spoznavanje okolja v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z
nižjim izobrazbenim standardom.
1.1.11. Družboslovje
Učitelj družboslovja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer – defektologija za
osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami
v telesnem in gibalnem razvoju).
Učitelj družboslovja v tretjem obdobju je lahko tudi, kdor
je končal univerzitetni študijski program geografije, zgodovine, filozofije ali sociologije ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program politologije ali teologije.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
in je izpolnjeval pogoje za poučevanje spoznavanja družbe
lahko poučuje tudi družboslovje v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.
1.1.12. Športna vzgoja
Učitelj športne vzgoje je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer – defektologija za
osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami
v telesnem in gibalnem razvoju).
Učitelj športne vzgoje v tretjem obdobju je lahko
tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program športne
vzgoje.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
in je izpolnjeval pogoje za poučevanje športne vzgoje, lahko
poučuje športno vzgojo tudi v prilagojenem izobraževalnem
programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim
standardom.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v:
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– osemletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje športne vzgoje ali
– devetletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za poučevanje športne vzgoje v tretjem obdobju,
lahko poučuje športno vzgojo tudi v tretjem obdobju prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole
z nižjim izobrazbenim standardom.
1.2. Učitelji izbirnih predmetov
SLOVENŠČINA
1.2.1. Gledališki klub
Učitelj predmeta gledališki klub je lahko, kdor izpolnjuje
pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju devetletne
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.
Učitelj predmeta gledališki klub je lahko tudi, kdor je
končal univerzitetni študijski program dramaturgije, dramske igre in umetniške besede, gledališke in radijske režije,
filmske in televizijske režije ali primerjalne književnosti in
literarne teorije.
PLESNE DEJAVNOSTI
1.2.2. Ples
1.2.3. Ljudski plesi
1.2.4. Družabni plesi
Učitelj predmetov ples, ljudski plesi in družabni plesi je
lahko, kdor:
– ima končan izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja ples ali izobraževalni program umetniške
gimnazije – plesna smer in je solist opernega baleta ter ima
najmanj pet let plesne prakse,
– ima končan izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja ples ali izobraževalni program umetniške
gimnazije – plesna smer in je solist v zboru opernega baleta
ter ima najmanj deset let plesne prakse,
– ima najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo
in izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa samostojnega kulturnega ustvarjalca s področja plesa ter ima najmanj pet let
prakse iz sodobnega plesa.
Učitelj predmetov ples, ljudski plesi in družabni plesi je
lahko tudi, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja v prvem ali drugem obdobju devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
– izpolnjuje pogoje za učitelja športne vzgoje v devetletni osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom,
– je končal univerzitetni študijski program dramske igre
in umetniške besede.
OBDELAVA GRADIV
1.2.5. Les
1.2.6. Umetne snovi
1.2.7. Kovine
Učitelj predmetov les, umetne snovi in kovine je lahko,
kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v devetletni osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom.
RAČUNALNIŠTVO
1.2.8. Računalništvo
Učitelj predmeta računalništvo je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike ali računalništva ali matematike – smer
računalništvo z matematiko ali organizacije in managementa
sistemov (smer – organizacija in management informacijskih
sistemov),
– izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.
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Učitelj predmeta računalništvo je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli z nižjim
izobrazbenim standardom.
PREHRANA
1.2.11. Prehrana in načini prehranjevanja
Učitelj predmeta prehrana in načini prehranjevanja je
lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v devetletni osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom.
KMETIJSTVO
1.2.12. Kmetijska dela
1.2.13. Sodobno kmetijstvo
Učitelj predmetov kmetijska dela in sodobno kmetijstvo
je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program geografije,
biologije, kmetijstva – agronomije ali kmetijstva,
– izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v devetletni
osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom.
1.3. Drugi učitelj v prvem razredu
Drugi učitelj v prvem razredu je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program defektologije (smer – defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe
z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali visokošolski
strokovni študijski program predšolske vzgoje.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v:
– osnovni šoli s prilagojenim programom in je izpolnjeval pogoje za učitelja v prvem razredu ali
– devetletni osnovni šoli in je izpolnjeval pogoje za
vzgojitelja predšolskih otrok,
je lahko drugi učitelj tudi v prvem razredu prilagojenega
izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim
izobrazbenim standardom.
1.4. Učitelji specialno pedagoških dejavnosti
1.4.1. Računalniško opismenjevanje
Učitelj računalniškega opismenjevanja je lahko, kdor
je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer
– defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in
osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju).
Učitelj računalniškega opismenjevanja je lahko tudi,
kdor izpolnjuje pogoje za učitelja:
– informatike v izobraževalnih programih gimnazije,
– v izobraževalnem programu devetletne osnovne šole
z nižjim izobrazbenim standardom.
1.4.2. Socialno učenje
Učitelj socialnega učenja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer – defektologija
za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju).
Učitelj socialnih veščin je lahko tudi, kdor je končal
univerzitetni študijski program psihologije, pedagogike (smer
– pedagogika), socialne pedagogike ali socialnega dela ali
visokošolski študijski program socialnega dela.
1.5. Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja
Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli
z nižjim izobrazbenim standardom,
– izpolnjuje pogoje za svetovalnega delavca v devetletni osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
in je izpolnjeval pogoje za učitelja v oddelku podaljšanega
bivanja, je lahko učitelj v oddelku podaljšanega bivanja tudi v
prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne
šole z nižjim izobrazbenim standardom.
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Št.

2. Svetovalni delavci
2.1. Psiholog
Svetovalni delavec – psiholog je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program psihologije.
2.2. Pedagog
Svetovalni delavec – pedagog je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program pedagogike (smer – pedagogika).
2.3. Socialni delavec
Svetovalni delavec – socialni delavec je lahko, kdor je
končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program socialnega dela.
2.4. Socialni pedagog
Svetovalni delavec – socialni pedagog je lahko, kdor je
končal univerzitetni študijski program socialne pedagogike.
2.5. Defektolog
Svetovalni delavec – defektolog je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program defektologije.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
ali drugem vzgojno-izobraževalnem zavodu in je izpolnjeval
pogoje za svetovalnega delavca, je lahko svetovalni delavec
tudi v devetletni osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom.
3. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program bibliotekarstva.
Knjižničar je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja
v devetletni osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom
in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
Kdor je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli s prilagojenim programom
in je izpolnjeval pogoje za knjižničarja, je lahko knjižničar tudi
v devetletni osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom.
4. Organizator šolske prehrane
Organizator šolske prehrane je lahko, kdor je končal
univerzitetni študijski program gospodinjstva ali živilske tehnologije.
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5. Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je
lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike ali računalništva ali matematike – smer
računalništvo z matematiko ali organizacije in managementa
sistemov (smer – organizacija in management informacijskih
sistemov),
– izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni
osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je ustrezna tudi
izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti z ustrezne smeri.
7. člen
Strokovni delavci, ki nimajo opravljenih s tem pravilnikom predpisanih študijskih programov izpopolnjevanja, jih
morajo opraviti v petih letih od uveljavitve tega pravilnika.
8. člen
Učitelji morajo imeti ustrezno specialno pedagoško izobrazbo, predpisano z zakonom.
9. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika se za strokovne delavce,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim
izobrazbenim standardom, preneha uporabljati Pravilnik o
pogojih glede vrste in stopnje izobrazbe, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v organizacijah za usposabljanje
(Uradni list SRS, št. 10/78, 71/94).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-76/2004
Ljubljana, dne 5. januarja 2006
EVA 2005-3311-0085
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

PRILOGA K PRAVILNIKU O SMERI IN STOPNJI IZOBRAZBE UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV
V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

Zap. št.

Predmet

Udeleženci programa

Program profesionalnega
usposabljanja
program iz slovenščine

1.1.1.

slovenščina

učitelji slovenščine s končanim univerzitetnim
študijskim programom defektologije

1.1.4.

likovna vzgoja

učitelji likovne vzgoje s končanim univerzitetnim študijskim programom defektologije

1.1.5.

glasbena vzgoja

učitelji glasbene vzgoje s končanim univerzite- program iz glasbene vzgoje
tnim študijskim programom defektologije

1.1.6.

matematika

učitelji matematike s končanim univerzitetnim
študijskim programom defektologije

program iz likovne vzgoje

program iz matematike
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Zap. št.

Predmet

Udeleženci programa

1.1.7.

tehnika in tehnologija

učitelji tehnike in tehnologije

1.1.7.

tehnika in tehnologija

učitelji tehnike in tehnologije s končanim
univerzitetnim študijskim programom elektrotehnike, strojništva ali lesarstva

1.1.8.

gospodinjstvo

učitelji gospodinjstva s končanim univerzitetnim študijskim programom defektologije

1.1.9.

naravoslovje

učitelji naravoslovja s končanim univerzitetnim program iz naravoslovja
študijskim programom defektologije

1.1.10.

spoznavanje okolja

učitelji spoznavanja okolja s končanim univer- program iz spoznavanja okolja
zitetnim študijskim programom defektologije

1.1.11.

družboslovje

učitelji družboslovja s končanim univerzitetnim program iz družboslovja
študijskim programom defektologije

1.1.12.

športna vzgoja

učitelji športne vzgoje s končanim univerzitetnim študijskim programom defektologije

program iz športne vzgoje

1.2.1.

slovenščina – gledališki klub

učitelji predmeta gledališki klub

program iz slovenščine

1.2.2

plesne dejavnosti – ples

učitelji predmeta ples

program iz plesne dejavnosti

1.2.3

plesne dejavnosti – ljudski
plesi

učitelji predmeta ljudski plesi

program iz plesne dejavnosti

1.2.4

plesne dejavnosti – družabni
plesi

učitelji predmeta družabni plesi

program iz plesne dejavnosti

1.2.5.

obdelava gradiv – les

učitelji predmeta les

1.2.6.

obdelava gradiv – umetne
snovi

učitelji predmeta umetne snovi

program iz obdelave gradiv
– les
program iz obdelave gradiv
– umetne snovi

1.2.7

obdelava gradiv – kovine

učitelji predmeta kovine

1.2.8.

računalništvo

učitelji predmeta računalništvo

1.2.9.

prehrana – prehrana in načini učitelji predmeta prehrana in načini prehraprehranjevanja
njevanja

program iz prehrane – prehrana in načini prehranjevanja

1.2.10.

kmetijstvo – kmetijska dela

učitelji predmeta kmetijska dela

program iz kmetijstva

1.2.11.

kmetijstvo – sodobno kmetijstvo
drugi učitelj v prvem razredu

učitelji predmeta sodobno kmetijstvo

program iz kmetijstva

drugi učitelji v prvem razredu s končanim
univerzitetnim študijskim programom defektologije

program za druge učitelje v
prvem razredu

računalnikar – organizator
informacijskih dejavnosti

računalnikarji – organizatorji informacijskih
dejavnosti

program za računalnikarje
– organizatorje informacijskih
dejavnosti

1.3.

5.

Program profesionalnega
usposabljanja
program iz tehnike in tehnologije
program iz specialne didaktike
tehnike in tehnologije
program iz gospodinjstva

program iz obdelave gradiv
– kovine
program iz računalništva
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1353.

Pravilnik o metodah inšpekcijskega nadzora,
ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti
svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi
v maloprodaji

Na podlagi 3.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04
– ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o metodah inšpekcijskega nadzora, ki se
uporabljajo za preverjanje skladnosti svežega
sadja in zelenjave s tržnimi standardi
v maloprodaji
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja metode inšpekcijskega nadzora (v
nadaljnjem besedilu: nadzor), ki se uporabljajo za preverjanje
skladnosti svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi v
maloprodaji za izvajanje Uredbe Komisije (ES) 1148/2001
z dne 12. junija 2001 o preverjanju skladnosti s standardi
trženja, ki se uporabljajo za sveže sadje in zelenjavo (UL L
št. 156 z dne 13. 6. 2001, str. 9).

men:

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

1. maloprodaja je kupovanje svežega sadja in zelenjave ter nadaljnja prodaja tega svežega sadja in zelenjave
končnemu potrošniku v prodajalnah, iz skladišč prodajaln, v
kioskih in na prodajnih stojnicah ter v drugih oblikah prodaje
končnemu potrošniku;
2. serija je količina svežega sadja in zelenjave, ki ima ob
pregledu na enem mestu enake značilnosti glede:
– osebe ali obrata oziroma odpremnika, ki je opravil
pakiranje (v nadaljevanju: pakirni center),
– države porekla,
– vrste svežega sadja in zelenjave,
– razreda svežega sadja in zelenjave,
– velikosti (če sta sveže sadje in zelenjava razvrščena
po velikosti),
– sorte ali komercialnega tipa, če tako določa tržni
standard,
– vrste pakiranja in predstavitve;
3. pakirano sadje in zelenjava predstavljata del serije ali
serijo svežega sadja in zelenjave v enotah pakiranja pridelovalca ali pakirnega centra;
4. predpakirano sveže sadje in zelenjava sta sveže
sadje in zelenjava, delno ali v celoti zaprta v enoti pakiranja
na takšen način, da se vsebine ne da spreminjati brez odprtja
ali spremembe pakiranja;
5. nepakirano sveže sadje in zelenjava sta sadje in
zelenjava, ki nista pakirana, lahko pa sta preložena v embalažo majhnih dimenzij (npr. zaboji, kartoni ipd.) v prostorih
trgovine;
6. sveže sadje in zelenjava v razsutem stanju sta nepakirano sadje in zelenjava, ki sta na prodajnem mestu v
embalaži velikih dimenzij (npr. paletni zaboji);
7. vzorčenje je postopek jemanja osnovnih vzorcev ter
oblikovanje velikega vzorca in zmanjšanega vzorca;
8. osnovni vzorec je:
– v primeru predpakiranega svežega sadja in zelenjave
enota pakiranja, vzeta iz naključno izbranega mesta v seriji,
– v primeru pakiranega oziroma nepakiranega svežega
sadja in zelenjave količina, vzeta iz naključno izbranega
mesta v seriji,
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– v primeru svežega sadja in zelenjave v razsutem stanju količina, vzeta iz naključno izbranega mesta v seriji;
9. velik vzorec predstavljajo združeni in dobro premešani osnovni vzorci, vzeti iz serije, katerih količina je zadostna
za oceno serije;
10. zmanjšan vzorec je količina svežega sadja in zelenjave, vzeta iz velikega vzorca, katerega velikost je zadostna
za oceno posameznih parametrov serije. Iz velikega vzorca
se lahko vzame več zmanjšanih vzorcev;
11. tržni standard je standard, ki je določen v skladu z
2. členom Uredbe Sveta (ES) 2200/96 o skupni tržni ureditvi
za sveže sadje in zelenjavo (Uradni list L št. 297 z dne 21. 11.
1996, str. 2; v nadaljnjem besedilu: tržni standard).
3. člen
(označevanje)
(1) Vsaka enota predpakirnega sadja in zelenjave je
tudi prodajna enota in mora biti označena v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje predpakiranih živil, in v skladu z
ustreznim tržnim standardom. Če je posamezen plod ali zelo
majhna količina sadja ali zelenjave zavita v folijo za ohranjanje svežine oziroma za zaščito lomljivih pridelkov, se to ne
šteje za predpakirano sveže sadje ali zelenjavo.
(2) Na prodajnem mestu morata biti nepakirano sadje
in zelenjava označena v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje živil, ki niso predpakirana, in v skladu z ustreznim
tržnim standardom.
(3) Na prodajnem mestu morata biti sveže sadje in zelenjava v razsutem stanju označena kot nepakirano sveže sadje in zelenjava in v skladu z ustreznim tržnim standardom.
(4) Enota pakiranja pridelovalca ali pakirnega centra
mora biti označena v skladu z ustreznim tržnim standardom.
4. člen
(preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave)
(1) Inšpektor za kontrolo kakovosti živil (v nadaljnjem
besedilu: inšpektor) izvaja preverjanje skladnosti svežega
sadja in zelenjave s predpisanimi tržnimi standardi za sveže
sadje in zelenjavo s pregledom serije svežega sadja in zelenjave, njihovega pakiranja in označitve v maloprodaji.
(2) Inšpektor odvzame osnovne vzorce na naključno
izbranih mestih v seriji, kjer to ni mogoče, pa se odvzemno
mesto izbere naključno iz dosegljivega oziroma dostopnega
dela serije. Število in velikost osnovnih vzorcev se določita
glede na vrsto pakiranja in količino svežega sadja in zelenjave v seriji v skladu s tabelami 1, 2 in 3 iz priloge 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(3) Iz osnovnih vzorcev se z združevanjem in premešanjem oblikuje velik vzorec, katerega se uporabi za ugotavljanje
parametrov kakovosti po ustreznih tržnih standardih. Velik
vzorec, vzet v maloprodaji, mora vsebovati količine plodov
za pregled serije v skladu s tabelo 1, 2 in 3 iz priloge 1 tega
pravilnika.
(4) Zahteve o stopnji razvoja oziroma zrelosti ali o prisotnosti oziroma odsotnosti notranjih pomanjkljivosti, določene s tržnimi standardi, se preverijo na podlagi zmanjšanih
vzorcev.
(5) Zmanjšani vzorec se uporablja zlasti za nadzor, pri
katerem se uničita sveže sadje in zelenjava in bi to pomenilo
velik izpad dohodka pri trženju svežega sadja in zelenjave.
(6) Velikost zmanjšanega vzorca se omeji na najmanjšo
količino, ki je nujna za oceno posameznih parametrov serije.
Če se ugotovi ali predvideva pomanjkljivosti, velikost zmanjšanega vzorca ne sme biti manjša kot 20 odstotkov velikosti
velikega vzorca, ki je bil najprej vzet za pregled.
(7) Pregledi izenačenosti, minimalnih zahtev, kakovostnih razredov in velikosti se opravijo le na podlagi velikega
vzorca.
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(8) Če med pregledom ni mogoče razlikovati med različnimi serijami, se lahko več serij v prometu obravnava kot
ena serija, če so serije med seboj enake glede vrste svežega
sadja in zelenjave, sorte ali komercialnega tipa, razreda,
pakirnega centra in države porekla.
5. člen
(nadzor svežega sadja in zelenjave)
(1) Pri nadzoru se morata sveže sadje in zelenjava v celoti vzeti iz njune enote pakiranja, razen če inšpektor ugotovi,
da vrsta pakiranja in oblika predstavitve dopuščata pregled
brez razpakiranja svežega sadja in zelenjave.
(2) Zahteve o stopnji razvoja oziroma zrelosti se preverijo z uporabo instrumentov in metod, ki so določene v tržnih
standardih.
(3) Poškodovane ali nepopolne enote pakiranja pakiranega in predpakiranega svežega sadja in zelenjave se ne
uporabijo kot del osnovnega vzorca.
(4) Če inšpektor opravlja nadzor nad svežim sadjem in
zelenjavo, ki se daje v promet v majhnih količinah, tako da
po številu ali količini ne zadostuje velikemu vzorcu, pregleda
takšno sveže sadje in zelenjavo v celoti.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Kadar inšpektor pri nadzoru ugotovi pomanjkljivosti,
s pomočjo števila oziroma mase določi ustrezen odstotek
svežega sadja oziroma zelenjave, ki ni usklajen s tržnim
standardom.
(6) Če inšpektor po opravljenem pregledu ugotovi, da
ne more sprejeti odločitve, lahko opravi še en pregled in se
odloči šele na podlagi obeh opravljenih pregledov.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-234/2005
Ljubljana, dne 2. marca 2006
EVA 2005-2311-0223
Marija Lukačič l.r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga 1:

Tabela 1: Količina osnovnega vzorca pri nepakiranem svežem sadju in zelenjavi, vključno s svežim sadjem in zelenjavo
v razsutem stanju
Velikost plodov
Količina osnovnega
vzorca

Majhni plodovi
<25 g
(več kot 40 plodov/kg)
0,25 kg ali najmanj 20 plodov

Tabela 2: Velikost velikega vzorca v odvisnosti od velikosti serije in vrste pakiranja pri svežem sadju in zelenjavi, ki ni
predpakirano

Vrsta
pakiranja
Pakirano,
nepakirano

Število enot
pakiranja v seriji:
do 5

Osnovni vzorci iz
tabele 1 se jemljejo:
Iz vsake enote pakiranja

od 6 do 10

Iz vsake tretje enote
pakiranja
Najmanj iz šestih enot
pakiranja
Iz treh mest v seriji
Iz petih mest v seriji
Iz sedmih mest v seriji

od 11 do 100
Razsuto

do 50 kg
od 51 do 100 kg
od 101 kg do
500 kg

Tabela 3: Velikost velikega vzorca pri predpakiranem svežem sadju in zelenjavi

Predpakirano

1354.

do 6
od 7 do 20
od 21 do 100

2 predpakirani enoti
3 predpakirane enote
6 predpakiranih enot

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in
gozdarskih traktorjev

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

Srednji plodovi
25–250 g
(od 4 do 40 plodov/kg)
1 kg ali najmanj 10 plodov

Veliki plodovi
>250 g
(manj kot 4 plodovi/kg)
2 kg ali najmanj 5 plodov

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih
traktorjev
1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih
traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 103/04 in 75/05)
se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se
glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov,
sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS (UL L št. 171 z dne 9. 7. 2003,
str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/67/ES z dne 18. oktobra 2005 o spremembi Prilog
I in II Direktive Sveta 86/298/EGS, Prilog I in II Direktive
Sveta 87/402/EGS in Prilog I, II in III Direktive 2003/37/EGS
Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji kmetijskih
in gozdarskih traktorjev zaradi njihove prilagoditve (UL L
št. 273 z dne 9. 10. 2005, str. 17), ureja ES-homologacijo
kmetijskih in gozdarskih traktorjev, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ni manjša od 6 km/h, njihovih
priklopnih vozil in zamenljivih vlečenih strojev (v nadaljnjem
besedilu: vozilo), izdelanih v eni ali več stopnjah, kakor
tudi homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih
tehničnih enot, namenjenih za uporabo na teh vozilih, ter
določa pogoje za podelitev ES-homologacije in izdajo potrdila o skladnosti vozila pri proizvajalcu.«.
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2. člen
V vrstici 26.1 dela I poglavja B Priloge II se besedilo »Pritrdišča varnostnega pasu« nadomesti z besedilom
»Pritrdišča varnostnih pasov (3)« in se doda opomba na dnu
tabele:
___________
»(3) Minimalno število zahtevanih varnostnih pritrdišč za traktorje kategorij T1, T2, T3, C1, C2 in C3 je dva, kakor je določeno
v Dodatku 1 Priloge I k Tehnični specifikaciji TSV 119 za naprej
obrnjene sedeže na sredini za vozila kategorije N3. Preskusne
obremenitve, določene v točki 5.4.3 in 5.4.4 Priloge I k navedeni
tehnični specifikaciji za vozila kategorije N3, se uporabljajo za
navedene kategorije traktorjev.«.

3. člen
Del II C poglavja B Priloge II se nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Del II C
Skladnost s kodeksi OECD
Namesto poročil o preskusih, pripravljenih skladno z
ustreznimi tehničnimi specifikacijami, se lahko uporabijo poročila o preskusih (popolna), ki ustrezajo spodaj navedenim
kodeksom OECD.

Številka iz tabele v Delu I in
ustrezna tehnična specifika- Predmet homologacije
Kodeksi OECD (*)
cija
10.1
TSV 410
Uradni preskusi zaščitnih konstrukcij za kmetijske ali gozdar- Kodeks 3
ske traktorje (dinamično preskušanje)
26.1
TSV 119
16.1
TSV 416
Uradni preskusi zaščitnih konstrukcij za kmetijske ali gozdar- Kodeks 4
ske traktorje (statični preskus)
26.1
TSV 119
19.1
TSV 419
Uradni preskusi zadaj nameščenih zaščitnih konstrukcij za Kodeks 7
ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske kolesne traktorje
26.1
TSV 119
21.1
TSV 421
Uradni preskusi spredaj vgrajenih zaščitnih konstrukcij za Kodeks 6
ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske kolesne traktorje
26.1
TSV 119
(**)
TSV ….
Uradni preskusi zaščitnih konstrukcij za kmetijske ali gozdar- Kodeks 8
ske gosenične traktorje
26.1
TSV 119
(*) Poročila o preskusih morajo biti skladna s Sklepom OECD C(2005) 1. Enakovrednost poročila o preskusih je lahko priznana
le za pritrdišča varnostnih pasov, če so bila pregledana.
Poročila o preskusih v skladu s Kodeksom po Sklepu C(2000) 59, kot je bil nazadnje spremenjen s Sklepom C(2003) 252,
bodo prav tako sprejeta med prehodnim obdobjem enega leta, od dneva objave Sklepa C(2005) 1 na spletni strani OECD,
tj. do 21. aprila 2006.
(**) TSV… = zahteva novo tehnično specifikacijo.«�.

4. člen
Besedilo točke 3.6.1 Dela I A Priloge III se nadomesti
z besedilom:
»3.6.1 Neobvezno: moč na priključni gredi…….. kW(3)
pri ………. min-1 (nazivna vrtilna frekvenca priključne gredi) (skladno s kodeksom OECD 2 ali
s standardom SIST ISO 789-1)«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2640-19/2005/8
Ljubljana, dne 8. marca 2006
EVA 2006-2411-0030
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet

1355.

Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in
tablic

Na podlagi 203. in 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
1. člen
Ta pravilnik določa cene tiskovin, obrazcev, preizkusnih
tablic in registrskih tablic, ki se uporabljajo pri izvrševanju
predpisov o varnosti cestnega prometa.
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2. člen
Cene za posamezne tiskovine, obrazce in tablice so:

A Vozniško dovoljenje slovensko
Vozniško dovoljenje slovensko
– italijansko
Vozniško dovoljenje slovensko
– madžarsko
EU Prometno dovoljenje slovensko
EU Prometno dovoljenje slovensko
– italijansko
EU Prometno dovoljenje slovensko
– madžarsko
Ovitek dvodelni
Ovitek tridelni
B Potrdilo za preizkusne tablice PROM – 17
Preizkusna tablica za avto, samolepilna
– par
Preizkusna tablica za motorno kolo,
samolepilna – kos
Preizkusna tablica za motorno vozilo,
kovinska – par
C Registrska tablica za avto – par, 2 x
(dim. 120 x 520 mm)
Registrska tablica za avto dimenzije
»R-4« – par, 1x (dim. 120 x 520 mm)
in 1 x (dim. 220 x 340 mm)
Ponovljena registrska tablica vlečnega
vozila za lahki priklopnik – kos, 1 x
(dim. 120 x 520 mm)
Ponovljena registrska tablica vlečnega
vozila za lahki priklopnik – kos, »R-4«,
1 x (dim. 220 x 340 mm)
Registrska tablica za avto in lahki
priklopnik – kpl, 3 x (dim. 120 x 520 mm)
Registrska tablica za avto in lahki
priklopnik dimenzije »R-4« – kpl, 2 x (dim.
120 x 520 mm) in 1 x (dim. 220 x
340 mm)
Registrska tablica za priklopno vozilo
– kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)
Registrska tablica za priklopno vozilo
dimenzije »R-4« – kos, 1 x (dim. 220 x
340 mm)
Registrska tablica za motorno vozilo
– kos, 1 x (dim. 150 x 150 mm)
Registrska tablica za kolo z motorjem
– kos, 1 x (dim. 130 x 105 mm)
Registrska tablica za izvoz (brez nalepk)
– par, 2 x (dim. 120 x 520 mm)
Registrska tablica za izvoz (brez nalepk)
dimenzije »R-4« – par 1x (dim. 120 x
520 mm) in 1 x (dim. 220 x 340 mm)
Registrska tablica za izvoz (brez nalepk)
– kos, 1x (dim. 220 x 220 mm)
Registrska tablica za izvoz (brez nalepk)
– kos, 1 x (dim. 150 x 150 mm)
Registrska tablica za izvoz (brez nalepk)
– kos, 1x (dim. 130 x 105 mm)
Registrska tablica za izvoz priklopnega
vozila (brez nalepk) – kos, 1x (dim. 120 x
520 mm) –

Cena
v tolarjih
(skupaj z
DDV)
273,00
273,00
273,00
273,00
273,00
273,00
8,00
12,00
22,00
1.871,00
1.310,00
3.056,00
4.307,00
4.307,00
3.056,00
3.056,00
6.460,00

6.460,00
2.154,00
2.154,00
1.776,00
1.776,00
4.307,00
4.307,00
2.839,00
1.776,00
1.776,00
2.154,00

Registrska tablica za izvoz priklopnega
vozila dimenzije »R-4« – kos, 1 x (dim.
220 x 340 mm)
Nalepka za izvozno tablico za avto – kos
Nalepka za izvozno tablico za motorno
kolo – kos
Nalepka za izvozno tablico za kolo z
motorjem – kos
Registrska tablica za policijski avto – par,
2 x (dim. 120 x 520 mm)
Registrska tablica za policijski avto
dimenzije »R-4« – par, 1 x (dim. 120 x
520 mm) in 1 x (dim. 220 x 340 mm)
Ponovljena registrska tablica za policijski
avto – kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)
Ponovljena registrska tablica za policijski
avto dimenzije »R-4« – kos, 1 x (dim. 220
x 340 mm)
Registrska tablica za policijsko vozilo
– kos, 1 x (dim. 220 x 220 mm)
Registrska tablica za policijsko vozilo
– kos, 1 x (dim. 150 x 150 mm)
Registrska tablica za policijsko kolo z
motorjem – kos, 1 x (dim. 130 x 105 mm)
Registrska tablica za policijsko priklopno
vozilo 1 x (dim. 120 x 520 mm)
Registrska tablica za policijsko priklopno
vozilo dimenzije »R-4« – kos, 1x (dim.
220 x 340 mm)
Registrska tablica za traktor velika – kos,
1 x (dim. 220 x 220 mm)
Registrska tablica za traktor podolgovata
– kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)
Registrska tablica za traktor dimenzije
»R-4« – kos, 1 x (dim. 220 x 340 mm)
Registrska tablica za traktor mala – kos,
1 x (dim. 150 x 150 mm)
Registrska tablica za traktorski priklopnik
velika – kos, 1x (dim. 220 x 220 mm)
Registrska tablica za traktorski priklopnik
podolgovata – kos, 1 x (dim. 120 x
520 mm)
Registrska tablica za traktorski priklopnik
dimenzije »R-4« – kos, 1 x (dim. 220 x
340 mm)
Registrska tablica za traktorski priklopnik
mala – kos, 1 x (dim. 150 x 150 mm)
Registrska tablica za avto za tuje
predstavništvo – par, 2 x (dim. 120 x
520 mm)
Registrska tablica za avto za tuje
predstavništvo dimenzije »R-4« – par,
1 x (dim. 120 x 520 mm) in 1 x (dim. 220
x 340 mm)
Ponovljena registrska tablica za avto za
tuje predstavništvo – kos, 1 x (dim. 120 x
520 mm)
Ponovljena registrska tablica za avto
za tuje predstavništvo dimenzije »R-4«
– kos, 1 x (dim. 220 x 340 mm)
Registrska tablica za motorno kolo za
tuje predstavništvo – kos, 1x (dim. 150 x
150 mm)
Registrska tablica za kolo z motorjem za
tuje predstavništvo – kos, 1 x (dim. 130 x
105 mm)

2.154,00
256,00
256,00
256,00
4.527,00
4.527,00
3.056,00
3.056,00
2.839,00
1.776,00
1.776,00
2.271,00
2.271,00
2.839,00
2.839,00
2.839,00
2.184,00
2.839,00
2.839,00
2.839,00
2.184,00
4.307,00

4.307,00
3.056,00
3.056,00
1.776,00
1.776,00

Uradni list Republike Slovenije
Zamenjava registrske tablice za avto
– par, 2 x (dim. 120 x 520 mm)
Zamenjava registrske tablice za avto,
dimenzije »R-4« – par, 1 x (dim. 120 x
520 mm) in 1 x (dim. 220 x 340 mm)
Zamenjava registrske tablice za avto
– kpl, 3 x (dim. 120 x 520 mm)
Zamenjava registrske tablice za avto
dimenzije »R-4« – kpl, 2 x (dim. 120 x
520 mm) in 1 x (dim. 220 x 340 mm)
Grb veliki (za registrske tablice dim. 520 x
120 mm in 340 x 220 mm)
Grb srednji (za registrske tablice dim. 220
x 220 mm)
Grb mali (za registrske tablice dim. 150 x
150 mm in 105 x 130 mm)
Vrečke za RT (za reg. tablice dim. 120 x
520 mm, 220 x 340 mm, 150 x 150 mm in
130 x 105 mm)
Kartonska škatla
Papirnate kuverte za RT (za dim. 120 x
520 mm)
D Potrdilo PROM-25 z znakom za
parkiranje invalida
Potrdilo PROM-25 z znakom za
parkiranje zdravnika
Potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu
PROM-11
E Tablica z izbranim delom označbe:
2 x cena serijsko izdelane tablice
Rezervacija izbranega dela označbe
registrske tablice:
7 x cena serijsko izdelane registrske
tablice, če je rezerviranih do 10 označb
3 x cena serijsko izdelane registrske
tablice, če je rezerviranih več kot 10
označb.

Št.

4.511,00
4.511,00
6.781,00
6.781,00
256,00

100,00
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 217-53/2006 (1321-05)
Ljubljana, dne 23. marca 2006
EVA 2005-1711-0023
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

160,00

114,00

Stran

3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic (Uradni
list RS, št. 63/03, 81/03 in 95/04).

160,00

4,00
306,00
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Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za
kmetijske in gozdarske traktorje

Na podlagi 7. člena Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03,
80/04, 103/04 in 75/05) objavlja minister za promet

SPREMEMBE SEZNAMA
tehničnih specifikacij za kmetijske
in gozdarske traktorje

100,00
250,00

V Seznamu tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (Uradni list RS, št. 13/04 in 75/05) se v stolpcu “Prenehanje veljavnosti” vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 419/00: »Prenehanje veljavnosti 1. aprila 2006.
Za veljavnost homologacij glej točko 5.4
TSV 419/01.«.
– pri TSV 421/00: »Prenehanje veljavnosti 1. aprila 2006.
Za veljavnost homologacij glej točko 5.4
TSV 421/01.«.

V seznam se na ustrezno mesto dodata novi vrstici, ki se glasita:
Številčna
oznaka
...
TSV
419/01

...
TSV
421/01

Naslov tehnične specifikacije in
področje njene veljavnosti

Začetek veljavnosti in
začetek obvezne uporabe

Prenehanje veljavnosti

Tehnična specifikacija TSV 419/01 o zadaj na- Začetek veljavnosti: 1. april 2006.
meščenih zaščitnih konstrukcijah pri prevrni- Začetek obvezne uporabe: glej točko
tvi za ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske 5 tehnične specifikacije.
traktorje.
Velja za vsa vozila kategorij T2 in C2.
Tehnična specifikacija TSV 421/01 o zaščitni Začetek veljavnosti: 1. april 2006.
konstrukciji pri prevrnitvi, ki je vgrajena pred Začetek obvezne uporabe: glej točko
vozniškim sedežem ozkokolotečnih kmetijskih 5 tehnične specifikacije.
in gozdarskih traktorjev.
Velja za vsa vozila kategorij T2 in C2.

...
Št. 2460-20/2005-5
Ljubljana, dne 21. februarja 2006
EVA 2006-2411-0031
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet
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USTAVNO SODIŠČE
1357.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Številka: Up-1105/05-15
Datum: 2. 3. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž. Ž. na seji dne 2. marca 2006

o d l o č i l o:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča
št. I Up 1043/2005 z dne 20. 10. 2005 se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Organ za brezplačno pravno pomoč pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti (v nadaljevanju organ za BPP) je
z odločbo št. BPP 29/2004-40 z dne 10. 2. 2005 zavrnil
prošnjo pritožnika in njegove žene (v nadaljevanju prosilca)
za dodelitev brezplačne pravne pomoči za pravno svetovanje in zastopanje v postopku pred sodiščem prve stopnje
in za oprostitev vseh stroškov postopka v sporu za plačilo
odškodnine zaradi zdravniške napake oziroma zaradi malomarnega zdravljenja njunega sina. Štel je, da prosilca ne
izpolnjujeta finančnega pogoja iz prvega odstavka 19. člena
Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/01
in nasl. – v nadaljevanju ZBPP), ker je treba stanovanje, v
katerem sama ne živita in je last pritožnika, upoštevati kot
njegovo premoženje. Z odločbo št. BPP 29/2004-42 z dne
10. 2. 2005 je bilo ugotovljeno, da sta prosilca neupravičeno
prejela brezplačno denarno pomoč in da sta jo dolžna vrniti.
Obe odločbi sta prosilca izpodbijala v postopku pred Upravnim sodiščem, ki je tožbo zavrnilo. Vrhovno sodišče je odločitev Upravnega sodišča potrdilo. Obe sodišči sta se strinjali
s pravnim stališčem organa za BPP, da je treba stanovanje, v
katerem prosilec ne živi, upoštevati kot njegovo premoženje,
kljub temu da prosilec iz naslova najema prejema dohodke.
Pritrdili sta tudi stališču, da se pri ugotavljanju lastnega dohodka ne upošteva najemnina kot dohodek iz premoženja,
temveč se na podlagi tretjega odstavka 15. člena ZBPP v
lastni dohodek šteje le dohodek iz dejavnosti, iz katerih je
davčni zavezanec dolžan po predpisih o dohodnini plačevati
davek od dohodkov iz dejavnosti in dohodek iz kmetijske
dejavnosti. Vrhovno sodišče je navedeni stališči potrdilo še
z razlago prve alineje drugega odstavka 19. člena ZBPP,
po kateri se kot premoženje po tem zakonu ne upošteva
stanovanje, v katerem prosilec živi in ki ga zakon določa kot
primerno stanovanje. Iz navedene določbe po stališču Vrhovnega sodišča izhaja, da druga stanovanja, ki jih ima v lasti
prosilec ali njegova družina, pomenijo premoženje, ki ga je
treba pri dodelitvi brezplačne pravne pomoči upoštevati.
2. Zoper sodbo Vrhovnega sodišča vlaga pritožnik
ustavno pritožbo. Zatrjuje kršitev drugega odstavka 14. člena
Ustave (enakost pred zakonom) in kršitev 56. člena Ustave
(pravice otrok). Kršitev drugega odstavka 14. člena Ustave
utemeljuje z navedbami, da je zaradi izpodbijane odločitve v
neenakopravnem položaju z upravičenci do socialne pomoči,
ki dobijo brezplačno pravno pomoč že na podlagi odločbe
o socialni pomoči. Pri odločitvi o upravičenosti do socialne
pomoči tistih prosilcev, ki so lastniki dveh stanovanj, naj bi se
namreč upoštevala le najemnina, ne pa vrednost stanovanja.
Ker je sodišče izpodbijano odločitev sprejelo na podlagi stališča, da je treba pritožnikovo stanovanje, ki mu daje dohodek
(najemnino), upoštevati kot premoženje iz prvega odstavka
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19. člena ZBPP, naj bi ga obravnavalo neenakopravno v
primerjavi z navedenimi upravičenci do socialne pomoči,
ki zaprosijo za brezplačno pravno pomoč, in mu s tem kršilo pravico iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Takšno
stališče naj bi bilo tudi v neskladju s 7. členom Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
nasl. – v nadaljevanju ZUP). Kršitev 56. člena Ustave utemeljuje z navedbo, da brezplačno pravno pomoč potrebuje za
zagotovitev pravic svojega sina, in sicer da doseže pravično
odškodnino zaradi nevestnega zdravljenja.
3. V dopolnitvi ustavne pritožbe pritožnik ponavlja razloge, ki jih je navedel že v ustavni pritožbi. Navaja, da so
stališča glede vsebine tretjega odstavka 15. člena in 19. člena ZBPP, na katerih temelji izpodbijana sodba, napačna.
Zatrjuje tudi kršitev 2. člena Ustave.
4. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom
št. Up-1105/05 z dne 20. 12. 2005 sprejelo v obravnavo. V
skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) jo je poslalo Vrhovnemu sodišču ter v skladu z 22. členom Ustave stranki
z nasprotnim interesom v upravnem sporu (Organu za brezplačno pravno pomoč pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti)
in jima omogočilo, da na ustavno pritožbo odgovorita, česar
pa nista storila.
B.
5. Izpodbijana odločitev temelji na stališču, da je treba stanovanje, v katerem pritožnik ne živi, upoštevati kot
njegovo premoženje, kljub temu, da iz naslova najema prejema dohodke. Po mnenju organa za BPP in sodišč se pri
ugotavljanju lastnega dohodka ne upošteva najemnine kot
dohodka iz premoženja, temveč se na podlagi tretjega odstavka 15. člena ZBPP v lastni dohodek šteje le dohodek iz
dejavnosti, iz katerih je davčni zavezanec dolžan po predpisih o dohodnini plačevati davek od dohodkov iz dejavnosti
in dohodek iz kmetijske dejavnosti. Takšna razlaga določb
ZBPP naj bi izhajala tudi iz prve alineje drugega odstavka
19. člena ZBPP, po kateri se kot premoženje po tem zakonu
ne upošteva stanovanje, v katerem prosilec živi in ki ga zakon določa kot primerno stanovanje. Navedeno določbo je
treba po stališču Vrhovnega sodišča razumeti tako, da druga
stanovanja, ki jih ima v lasti prosilec ali njegova družina,
pomenijo premoženje, ki ga je treba pri dodelitvi brezplačne
pravne pomoči upoštevati.
6. Pritožnik z večino navedb ustavne pritožbe izraža
nestrinjanje z navedenimi pravnimi stališči. Te navedbe po
vsebini pomenijo ugovor zmotne uporabe materialnega prava, kar pa samo po sebi ne more biti predmet preizkusa pred
Ustavnim sodiščem. Ustavno sodišče namreč ni instanca
sodiščem, ki odločajo v sodnih postopkih, in ne presoja samih po sebi nepravilnosti pri ugotavljanju dejanskega stanja
in uporabi materialnega ter procesnega prava. V skladu s
prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče izpodbijano sodno
odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Ker 2. člen
Ustave neposredno ne ureja človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin, temveč temeljna ustavna načela, se nanj za utemeljevanje ustavne pritožbe ni mogoče sklicevati.
7. Temeljni očitek pritožnika, ki bi lahko bil ustavnopravno pomemben, pa je, da je zaradi izpodbijane odločitve v
neenakopravnem položaju z upravičenci do socialne pomoči,
ki dobijo brezplačno pravno pomoč že na podlagi odločbe
o socialni pomoči. S takšno primerjavo pritožnik po vsebini
zatrjuje kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena
Ustave, ki zahteva, da sodišča v enakih primerih odločajo
enako. Vendar pritožnik kršitve navedene ustavne pravice ne
izkaže. Predmet presoje v obravnavanem primeru je namreč
izpodbijana odločitev Vrhovnega sodišča, ki bi pomenila kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave (ki
je poseben izraz pravice do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave) le v primeru, če bi Vrhovno sodišče z izpodbijano sodbo odločilo drugače, kot sicer odloča
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o dodelitvi brezplačne pravne pomoči v podobnih ali enakih
primerih. Pritožnik sicer zatrjuje, da zaradi različne razlage
jezikovno enakih določb 23. člena ZSV in 19. člena ZBPP sodišče neenako odloča o dodelitvi brezplačne pravne pomoči,
vendar tega očitka ne izkaže. Ustavnemu sodišču je predložil
odločbo Centra za socialno delo, iz katere naj bi bila razvidna
pritožnikova zatrjevana razlaga 23. člena ZSV. Vendar pa pritožnik s sklicevanjem na odločbo upravnega organa oziroma
nosilca javnega pooblastila ne more očitati odstopa od sodne
prakse Vrhovnemu sodišču. Očitka o odstopu od ustaljene
sodne prakse namreč ni mogoče utemeljevati z drugačnimi
odločitvami upravnih organov. Pritožnik bi moral izkazati, da
je Vrhovno sodišče, ki je zadnje odločalo o njegovi zadevi,
v enakih primerih odločalo drugače. Tega pa niti ne zatrjuje.
Glede na navedeno je Ustavno sodišče očitek pritožnika o
kršitvi pravice iz 22. člena Ustave zavrnilo kot neutemeljen.
8. Pritožnik zatrjuje tudi kršitev 56. člena Ustave, ki jo
utemeljuje z navedbo, da brezplačno pravno pomoč potrebuje za zagotovitev pravic svojega sina. Tudi ta pritožnikov očitek Ustavno sodišče zavrača. Za kršitev navedene ustavne
določbe bi šlo v primeru, če bi izpodbijane odločitve temeljile
na kakšnem pravnem stališču, ki bi bilo nesprejemljivo z vidika te ustavne določbe. Za to pa v obravnavanem primeru
ne gre. Dejstvo, da je odločitev sodišča drugačna od tiste, s
katero bi se pritožnik strinjal, pa zatrjevane kršitve pravice iz
56. člena Ustave ne izkazuje.
9. Ker je ustavna pritožba očitno neutemeljena, jo je
Ustavno sodišče zavrnilo.
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena 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 s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala
sodnik Ribičič in sodnica Wedam Lukić, ki je dala odklonilno
ločeno mnenje.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

1358.

Odločba o ugotovitvi neskladnosti 5. člena
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Kranjska Gora, kolikor pod zaporedno številko
29 kategorizira krajevno cesto št. 190413
Korzika1–Korzika7 na zemljiščih parc. št.
177/35 vl. št. 742 k. o. Gozd in parc. št. 177/1
vl. št. 669 k. o. Gozd, in o razveljavitvi 66. člena
Odloka o občinskih cestah v Občini Kranjska
Gora

Številka: U-I-325/04-8
Datum: 16. 3. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Mirana in Franca Pavlovčiča
iz Gozda Martuljka, ki ju zastopa Odvetniška družba Novak,
d. n. o., o. p., Radovljica, na seji dne 16. marca 2006

o d l o č i l o:
1. Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99) je,
kolikor pod zaporedno številko 29 kategorizira krajevno cesto
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št. 190413 Korzika1–Korzika7 na zemljiščih parc. št. 177/35
vl. št. 742 k. o. Gozd in parc. št. 177/1 vl. št. 669 k. o. Gozd,
v neskladju z Ustavo.
2. Občina Kranjska Gora mora neskladje iz prejšnje
točke odpraviti v roku šestih mesecev od objave te odločbe
v Uradnem listu Republike Slovenije tako, da s pobudnikoma
sklene pravna posla za pridobitev zemljišč oziroma v istem
roku začne postopka razlastitve ali v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev javne ceste.
3. Člen 66 Odloka o občinskih cestah v Občini Kranjska
Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/99) se razveljavi.
4. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti 85. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 92/05) se ustavi.

Obrazložitev
A.
1. Miran Pavlovčič je izpodbijal 85. člen Zakona o javnih
cestah (v nadaljevanju ZJC) ter 66. člen Odloka o občinskih
cestah v Občini Kranjska Gora (Odlok o cestah) in 5. člen
Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v
Občini Kranjska Gora (Odlok o kategorizaciji), kolikor pod
zaporedno številko 29 kategorizira krajevno cesto številka
190413 z začetkom te ceste z oznako LK 190411. Navedena
cesta naj bi tekla po njegovem zemljišču parc. št. 177/35
vl. št. 742 k. o. Gozd, zato naj bi mu izpodbijane določbe
predpisov odvzele lastninsko pravico na njem, čeprav za to
ni dobil odškodnine niti ni zoper njega tekel postopek, v katerem bi lahko uveljavljal pravna sredstva. Izpodbijane določbe
predpisov naj bi bile zato v neskladju z določbami 25., 33.,
67. in 69. člena Ustave. V dopolnitvi vloge je Miran Pavlovčič umaknil pobudo za oceno ustavnosti 85. člena ZJC in
predlagal, naj Ustavno sodišče izpodbijani določbi občinskih
odlokov odpravi. Tej pobudi se je pridružil Franc Pavlovčič
kot lastnik zemljišča parc. št. 177/1 vl. št. 669 k. o. Gozd,
ker sporna cesta teče tudi po njegovem zemljišču. Navaja,
da je znatno prispeval k njenemu asfaltiranju, vendar zato ni
prejel nobene odškodnine niti ni zoper njega tekel postopek
razlastitve. Ustavno sodišče naj bi z odločbo št. U-I-190/02
z dne 15. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 50/03 in OdlUS XII, 43)
že odločilo o podobnem primeru.
2. Občina odgovarja, da je neurejeno pravno stanje prevzela od Občine Jesenice. Po katastrskih in zemljiškoknjižnih
podatkih naj bi bili sporni zemljišči poti, ki se dejansko uporabljata kot javni cesti, dostopni vsem pod enakimi pogoji. V
soglasju s pobudnikoma naj bi Občina prek te ceste napeljala
komunalno infrastrukturo (kanalizacijo, javno razsvetljavo in
kabelsko televizijo) in jo asfaltirala. Njene pobude za sporazumno rešitev lastninskih vprašanj na navedenih zemljiščih
naj bi pobudnika odklanjala.
B. – I.
3. Iz priloženih zemljiškoknjižnih izpiskov in iz navedb
nasprotne udeleženke izhaja, da sta pobudnika lastnika zemljišč parc. št. 177/35 vl. št. 742 k. o. Gozd in parc. št. 177/1
vl. št. 669 k. o. Gozd. Pobudnika zato izkazujeta pravni
interes za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka
o kategorizaciji, kolikor na njunih zemljiščih kategorizira občinsko cesto, in 66. člena Odloka o cestah, ki ureja vpis teh
zemljišč v zemljiško knjigo. Ustavno sodišče je pobudo v
tem delu sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega
odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B. – II.
4. Odlok o kategorizaciji določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega
prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti
(1. člen). V 5. členu razvršča lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom v podkategorije in mednje sodijo tudi
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krajevne ceste. Med krajevne ceste pod zaporedno številko
29 uvršča cesto št. 190413 Korzika1–Korzika7, ki med drugim teče po zemljiščih, ki sta v lasti pobudnikov.
5. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem
ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih
določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne
koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki
jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev
lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, da zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se
lahko opravi v postopku, v katerem se za konkreten primer
ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v
katerem so zagotovljeni tudi sodno varstvo ter nadomestilo
v naravi ali odškodnina.
6. Pojem in status javnih cest ureja 2. člen ZJC. Javne
ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni
promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost
prometa na njih. V prvem odstavku 3. člena ZJC je določeno,
da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske
pa v lasti občine. V primerih, ko obstoječe javne ceste potekajo po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot določa
prvi odstavek 3. člena ZJC, prehodna ureditev iz 19. člena
sprememb in dopolnitev ZJC (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah, Uradni list RS, št. 92/05
– v nadaljevanju ZJC-B) predvideva, da se lahko lastninska
pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v
naravi v posebnem postopku razlastitve, ki je urejen s citirano
določbo ZJC-B.
7. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-387/02 z dne
20. 5. 2004 (Uradni list RS, št. 62/04 in OdlUS XIII, 36) tudi
presodilo, da občina po ugotovitvi, da je posamezna javna
cesta grajena na zemljišču, ki je v zasebni lasti, zgolj zaradi
tega ne sme opustiti njene kategorizacije, ker je dolžna
spoštovati predpisana merila za kategorizacijo javnih cest. V
primeru, da cesta izpolnjuje ta merila, je občina dolžna cesto
ustrezno kategorizirati in s pravnim poslom ali po zgoraj
navedenem razlastitvenem postopku pridobiti zemljišče, na
katerem je cesta zgrajena.
8. V obravnavanem primeru Občina s pobudnikoma ni
sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč. Zoper njiju
tudi nista bila izvedena postopka razlastitve. Zato je 5. člen
Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z
19. členom ZJC-B in z 69. členom Ustave. Ker 4. člen Odloka
o kategorizaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko
pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave.
9. Pobudnika sta predlagala odpravo izpodbijane določbe Odloka o kategorizaciji, vendar pri tem nista navedla
škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti. Glede na
navedeno v 7. točki obrazložitve bi razveljavitev izpodbijane
določbe Odloka o kategorizaciji lahko povzročila neustavno
stanje. Ker gre za primer iz 48. člena ZUstS, je Ustavno sodišče izdalo ugotovitveno odločbo. Kadar Ustavno sodišče
izda ugotovitveno odločbo, določi organu, ki je izdal protiustaven oziroma nezakonit predpis, rok, v katerem mora ugotovljeno neustavnost oziroma nezakonitost odpraviti (drugi
odstavek 48. člena ZUstS). Izpodbijana določba Odloka o
kategorizaciji je v neskladju z Ustavo, ker je Občina opustila dolžno ravnanje. Zato je Ustavno sodišče na podlagi
drugega odstavka 48. člena v povezavi z drugim odstavkom
40. člena ZUstS naložilo Občini, naj v roku šestih mesecev
s pobudnikoma sklene pravna posla za pridobitev zemljišč
oziroma v istem roku začne razlastitvena postopka ali pa
v primeru ugotovitve, da cesta ne izpolnjuje pogojev za
kategorizacijo, v skladu z ZJC izpelje postopek za ukinitev
javne ceste (1. in 2. točka izreka).
B. – III.
10. Odlok o cestah v 66. členu ureja vpis v zemljiško
knjigo. Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo
vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v
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zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.
Prejšnji lastniki zemljišč, ki za svoje zemljišče še niso prejeli
odškodnine, jo imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
11. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-224/00 z dne
9. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 50/02 in OdlUS XI, 73) že razveljavilo 137. člen Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS,
št. 33/95 – ZZK) in 85. člen ZJC, ker bi po njunih določbah
država ali občina zaradi dejstva, da je bilo zemljišče uporabljeno za cesto, z vpisom javnega dobra (ceste) v zemljiško
knjigo postali lastnici teh zemljišč, čeprav jih pred tem nista
pridobili s pravnim poslom ali po zakonito izvedenem razlastitvenem postopku. Tudi po 19. členu ZJC-B kategorizacija javnih cest na zemljiščih v zasebni lasti sama po sebi ne more
povzročiti prenosa lastninske pravice na teh zemljiščih.
12. Izpodbijana določba Odloka o cestah je povzela takrat veljavni ureditvi 85. člena ZJC in 137. člena ZZK in hkrati
vezala ureditev vpisa v zemljiško knjigo še na veljavnost
Odloka o cestah. Izpodbijana ureditev je zato v neskladju s
tretjim odstavkom 153. člena Ustave, po kateri morajo biti
podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z Ustavo
in zakoni.
13. Pobudnika sta predlagala odpravo izpodbijane določbe Odloka o cestah, vendar pri tem nista navedla škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti. Ustavno sodišče je
zato iz zgoraj navedenih razlogov 66. člen Odloka o cestah
razveljavilo. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano določbo
Odloka o cestah razveljavilo že iz navedenega razloga, ni
ocenilo še drugih očitkov pobudnikov (3. točka izreka).
B. – IV.
14. Pobudo za oceno ustavnosti 85. člena ZJC je Miran
Pavlovčič umaknil, zato je Ustavno sodišče postopek v tem
delu ustavilo (4. točka izreka).
C.
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
6. člena, tretjega odstavka 45. člena, 48. člena in drugega
odstavka 40. 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. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

1359.

Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega
sodišča, sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in
sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani

Številka: Up-694/04-12
Datum: 16. 3. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe A. – A. A., d. d., Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnica
v Z., na seji dne 16. marca 2006

o d l o č i l o:
1. Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 594/2003 z
dne 22. 4. 2004, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp
806/2003 z dne 4. 6. 2003 in sklep Okrožnega sodišča v
Ljubljani št. P 2613/2001 z dne 7. 1. 2003 se razveljavijo.
2. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Ljubljani v
novo odločanje.
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Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo pritožničino tožbo za izpodbijanje dolžnikovih pravnih
dejanj in ji naložilo povrnitev pravdnih stroškov. Svojo odločitev je utemeljilo na ugotovitvi, da je pritožnica vložila
tožbo po preteku prekluzivnega enoletnega roka, določenega
v 285. členu Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list
SFRJ, št. 29/78 in nasl. – ZOR). Višje in Vrhovno sodišče sta
pritožničino pritožbo oziroma revizijo zavrnili.
2. Pritožnica navaja, da je ves čas postopka zatrjevala,
da je bila prodajna pogodba kot odplačni pravni posel sklenjena navidezno, ter je v tej zvezi predlagala izvedbo dokaza
o plačilu kupnine, kar naj bi sodišče prve stopnje neutemeljeno zavrnilo. Tudi revizijsko sodišče naj se do njene navedbe
o navidezno sklenjeni pogodbi v reviziji ne bi opredelilo.
Pritožnica navaja, da bi bila v primeru ugotovitve, da je bila
izpodbijana pogodba simulirani, torej neodplačni pravni posel, tožba vložena pravočasno. Pritožnica je ustavni pritožbi
priložila dve sodni odločbi Vrhovnega sodišča, iz katerih naj
bi izhajalo, da je Vrhovno sodišče neutemeljeno odstopilo od
uveljavljene sodne prakse. S temi navedbami utemeljuje kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.
B.
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo s sklepom št. Up-694/04 z dne 20. 12. 2005 sprejel v obravnavo.
V skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče
ustavno pritožbo poslalo Vrhovnemu sodišču v Ljubljani, ki
nanjo ni odgovorilo, v skladu z 22. členom Ustave pa tudi nasprotni udeleženki iz pravde, ki je nanjo odgovorila. Navaja,
da je ustavna pritožba neutemeljena, ker naj bi pritožnica z
njo izpodbijala pravilnost ugotovljenega dejanskega stanja.
Zato predlaga, naj Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrne.
4. Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo ne
presoja, ali je odločitev sodišča sama po sebi pravilna, temveč izpodbijano odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali so
bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine.
Ustavno sodišče je na podlagi pritožničinih navedb, da se
sodišča v zvezi z vprašanjem, ali je šlo pri prodajni pogodbi
za odplačni ali neodplačni (simulirani) pravni posel, niso
opredelila do njenih navedb in dokaznih predlogov, ker niso
izvedla, ocenila in presodila dokazov o relevantnih dejstvih,
izpodbijane sodne odločbe preizkusilo z vidika morebitne kršitve pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave).
5. Iz pravice do enakega varstva pravic v postopku
iz 22. člena Ustave izhaja dolžnost sodišča, da pretehta
navedbe strank, na podlagi izvedenega kontradiktornega
dokaznega postopka odloči o utemeljenosti zahtevka in v obrazložitvi odločbe z razlogi za svojo odločitev seznani stranki. Ustavno sodišče je na podlagi vpogleda v pravdni spis
št. P 2613/2001 Okrožnega sodišča v Ljubljani ugotovilo, da
je pritožnica že v postopku na prvi stopnji predlagala izvedbo
dokaza o predložitvi plačila kupnine, s katerim je poskušala
dokazati dejansko pravno naravo izpodbijanega pravnega
posla. Okrožno sodišče je na naroku dokazni predlog zavrnilo, v obrazložitvi sklepa pa se je ukvarjalo izključno z
vidikom pravočasne vložitve tožbe. Višje sodišče je v zvezi
s pritožbeno navedbo zapisalo, da »dvomi in mnenja v zvezi
s simuliranostjo pogodbe, izraženi v pripravljalni vlogi z dne
9. 9. 2002, ne pomenijo zatrjevanja neodplačnega pravnega
posla«; tega pa brez izvedbe predlaganega dokaza po oceni
Ustavnega sodišča ni mogoče zaključiti.
6. S tem, ko Okrožno sodišče v Ljubljani ni obrazložilo
zavrnitve predlaganega dokaza, ki bi po oceni Ustavnega
sodišča lahko bil pomemben za ugotavljanje dejanske narave pravnega posla in od katerega je odvisno vprašanje o
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pravočasni vložitvi tožbe, Višje sodišče v Ljubljani in Vrhovno
sodišče pa nista odgovorila na izrecno pritožničino pritožbeno oziroma revizijsko navedbo v zvezi z izvedbo predlaganega dokaza, so sodišča pritožnici kršila pravico do enakega
varstva pravic iz 22. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče
izpodbijane sodne odločbe razveljavilo in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani v ponovno odločanje.
C.
7. 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, 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.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1360.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdajanju
potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni
državni revizor

Na podlagi petega odstavka 22. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) izdajam

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o izdajanju potrdil
za naziva državni revizor in preizkušeni
državni revizor
1. člen
V Pravilniku o izdajanju potrdil za naziva državni revizor
in preizkušeni državni revizor (Uradni list RS, št. 112/02 in
38/04) se spremeni 25. člen tako, da se v prvem odstavku za
besedo »tujini« doda »ali v Republiki Sloveniji«.
2. člen
Ta sprememba pravilnika se objavi v Uradnem listu RS
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3101-5/2002-20
Ljubljana, dne 24. marca 2006
Igor Šoltes l.r.
predsednik računskega sodišča

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1361.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Vrhnika za
leto 2006

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in
18/04) in na podlagi 9. in 17. člena Statuta Območne obrtne
zbornice Vrhnika je skupščina Območne obrtne zbornice
Vrhnika na 8. redni seji dne 14. 12. 2005 sprejela
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SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Vrhnika za leto 2006
1.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno dejavnost, obrti
podobno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt, obrtne
zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
2.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,8% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od ena in pol-kratne
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,8% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrtni, v višini 1,4% od najnižje pokojninske
osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in oblike njihovega združevanja) mesečno v višini 4.652,00
SIT, kar predstavlja 2,8% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, od katere
plačujejo prispevke za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje fizične osebe, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovane.
3.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas
prekinitve ne plača članarine.
4.
Za člane iz prvega odstavka 1. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti (dvojni člani, trojni člani), se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi
sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije.
5.
V primeru, ko začne član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine
zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, pri prenehanju
opravljanja dejavnosti tekom mesecem preneha obveznost
plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z
opravljanjem dejavnosti.
6.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Vrhnika določi letno članarino skladno z 2. točko tega sklepa v odločbi,
ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih zapade prvi
obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9. 2005.
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Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
7.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz 1. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana
za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor OOZ
Vrhnika.
8.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo članarino tudi
Obrtni zbornici Slovenije v višini in na način, kot ga s sklepom
določi skupščina OZS.
9.
Davčna uprava Republike Slovenije skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Vrhnika, dne 14. decembra 2005
Predsednik
Skupščine OOZ Vrhnika
Mladen Sumina l.r.

1362.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o stopnjah
običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač
(primanjkljaj in uničenje iz naslova kala,
razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)

Na podlagi 4. člena Zakona o davku na dodano vrednost
(uradno prečiščeno besedilo) /ZDDV-UPB3/ (Uradni list RS,
št. 25/05), v povezavi s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04,
45/04, 84/04, 122/04, 29/05, 60/05) ter na podlagi 31. člena
Statuta Gospodarske zbornice Slovenije in Pravilnika o organizaciji dela Združenja živilske industrije GZS, je Upravni
odbor združenja na seji dne 21. marca 2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o stopnjah običajnega
odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj
in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja,
razbitja in okvare blaga)
1. člen
V Pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga) (Uradni list RS,
št. 106/05) se v 10. členu v točki: »3. Transportno skladiščni
kalo proizvodov« spremeni zadnja alineja tako, da se glasi:
»– pri plastenkah 1,5%«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. UO-22/2006
Ljubljana, dne 21. marca 2006
Predsednica UO
Združenja živilske industrije
Gospodarske zbornice Slovenije
Ivanka Valjavec l.r.
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OBČINE

CERKNICA
1363.

Sklep o podaljšanju Sklepa o začasnem
financiranju Občine Cerknica za leto 2006

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 114. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet
Občine Cerknica na 3. korespondenčni seji od dne 27. 3.
2006 do 28. 3. 2006 sprejel

SKLEP
o podaljšanju Sklepa o začasnem financiranju
Občine Cerknica za leto 2006
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
funkcij Občine Cerknica ter njenih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje), v obdobju od 1. aprila do sprejema Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2006. Začasno financiranje
temelji na proračunu Občine Cerknica za leto 2005.
2. člen
Vsa ostala določila Sklepa o začasnem financiranju
Občine Cerknica za leto 2006 (Uradni list RS, št. 114/05)
ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 40304-1/2005
Cerknica, dne 28. marca 2006

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
prenos sredstev iz preteklih let
prihodke leta 2005
odhodke leta 2005
presežek prihodkov za prenos
v leto 2006

158.323.787,80
668.785.696,14
710.466.027,04
116.643.456,90

Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje
prenos sredstev rezerv iz preteklih let
prihodki leta 2005
odhodki leta 2005
presežek sredstev rezerv za prenos
v leto 2005

301.423,03
11.343.928,00
8.793.448,66
2.851.902,37

3. člen
Presežki prihodkov nad odhodki pri sredstvih proračuna
Občine Dol pri Ljubljani se prenesejo v proračun Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2006.
Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih rezerv
proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v rezerve
proračuna za leto 2006.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v Uradnem vestniku Občine
Dol pri Ljubljani.
Št. 40502‑2/04
Dol pri Ljubljani, dne 15. marca 2006
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

DORNAVA
DOL PRI LJUBLJANI
1364.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dol pri Ljubljani za leto 2005

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 s spremembami) ter 65. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet
Občine Dol pri Ljubljani na 27. seji dne 15. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2005.

1365.

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Dornava

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 16. člena Statuta
Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), Spremembe in
dopolnitve statuta (Uradni vestnik občine Dornava št. 2/00
in 1/03), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na
območju Občine Dornava (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj št. 13/95), 7. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava
(Uradni vestnik občine Dornava, št. 2/05) je Občinski svet
Občine Dornava na 28. seji dne 25. 1. 2006 sprejel
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ODLOK
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Dornava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo
predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava (v nadaljevanju:
javna služba).
(2) Odlok določa:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
javne službe.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Koncesionirana gospodarska javna služba je gospodarska javna služba, ki jo opravlja koncesionar v svojem
imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
2. Koncesijski akt je akt, s katerim se določi, predmet in
pogoji opravljanja gospodarske javne službe za posamezno
javno službo. Koncesijski akt je odlok lokalne skupnosti.
3. Koncedent je lokalna skupnost.
4. Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je
lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
5. Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z
opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen
(dejavnosti, ki so predmet javne službe)
Dejavnosti, ki so predmet javne službe iz prvega člena
tega odloka, obsegajo naslednje storitve:
1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki vključuje
tudi obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje komunalnih
odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem
obsegu:
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– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje ločenih
frakcij ter začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih
frakcij za oddajo v odstranjevanje in predelavo,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo
ali odstranjevanje,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kuhinjskih odpadkov,
– zbiranje odpadnih jedilnih olj in maščob,
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
– obdelavo ostalih komunalnih odpadkov pred oddajo v
predelavo ali odstranjevanje,
2. obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja volumna
odpadkov, ki se odlagajo,
3. odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje
ostankov predelave,
4. saniranje divjih odlagališč komunalnih odpadkov.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE,
UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju
Občine Dornava.
5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki storitev javne službe so vse fizične in
pravne osebe na območju Občine Dornava, pri katerih nastajajo komunalni ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki
iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti.
(2) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev javne službe obvezna.
(3) Uporabniki storitev javne službe so koncesionarju
dolžni plačevati stroške opravljanja storitev po ceni, ki se
oblikuje v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in na način, ki se določi s posebnim aktom, ki ga sprejme
Občinski svet Občine Dornava v skladu z določili veljavnega
predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
KONCESIONAR
6. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je
lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske
javne službe, so:
1. da je registriran za dejavnost, ki je predmet javne
službe, ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje,
2. da ima ustrezno dovoljenje pristojnega ministrstva za
predelavo ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
3. da ima ustrezno potrdilo pristojnega ministrstva o
vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov,
4. da ima ustrezno dovoljenje pristojnega ministrstva za
odlaganje odpadkov,
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5. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov, ter zagotavlja odvoz za celotno območje delovanja javne službe,
6. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za obdelavo ostankov
komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov
zaradi zmanjšanja volumna odpadkov,
7. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
8. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za saniranje divjih
odlagališč komunalnih odpadkov,
9. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami za opravljanje storitev javne službe,
10. da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje.
V. POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
(pooblastilo)
(1) Koncedent pooblašča koncesionarja za opravljanje
javne službe.
(2) Koncesionar opravlja javno službo v svojem imenu
in za svoj račun.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki
ureja področje varstva okolja, ter podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in predpisi Občine Dornava.
VII. OBSEG MONOPOLA
9. člen
(obseg monopola)
Koncesija za opravljanje dejavnosti se podeli enemu
koncesionarju.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske
pogodbe.
11. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
(2) Koncesijska pogodba se ob soglasju pogodbenih
strank lahko po preteku časa, za katerega je sklenjena,
podaljša, če koncesionar opravlja javno službo kvalitetno,
strokovno in koncedent ni vlagal upravičenih ugovorov v
zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe.
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne
službe:
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– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna Občine Dornava,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov.
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
13. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko
dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in
plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje
koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem
interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske
dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
14. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije, v skladu z določili koncesijske pogodbe, izvajajo pristojne službe občinske
uprave Občine Dornava in Občinski svet Občine Dornava.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje
pristojna inšpekcijska služba.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi in razdrtju
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje
tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo pred
potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem
obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar
zgradil ali pridobil za namen izvajanja javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo
v koncesijski pogodbi.
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18. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne
glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z opravljanjem javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju
dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi
in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če za izvajanje javne službe obračunava cene v nasprotju z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha
obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom,
dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete
alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico
do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje
gospodarskih javnih služb.
19. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski
pogodbi.
XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
20. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
21. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega odloka,
v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb, in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja
področje javnih naročil.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en
ponudnik, ki izpolnjuje s tem odlokom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi ali pa se
koncesija podeli neposredno s pogodbo.
(4) Strokovno komisijo za vodenje postopka razpisa in
oceno ponudb imenuje župan Občine Dornava.
(5) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni
interes na izvedbi postopka razpisa in dodelitvi koncesije,
imenuje skupno strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka
in izvede skupni javni razpis.
22. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v drugem odstavku 6. člena
tega odloka, obveznost predložitve programa ravnanja z
ločeno zbranimi frakcijami in merila za izbor.
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XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
23. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere z upravno odločbo pristojni organ
občinske uprave Občine Dornava na podlagi predloga strokovne komisije za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj
stranke.
XV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE
24. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan Občine Dornava.
(2) O sklenitvi koncesijske pogodbe župan Občine Dornava obvesti Občinski svet Občine Dornava.
XVI. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Prenos koncesije
25. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese opravljanje javne službe
na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese opravljanje javne službe samo v primerih, določenih z zakonom, ki
ureja področje gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov,
določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
2. Višja sila
26. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti
opravljati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima
koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanje javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
27. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim
osebam.
4. Začasni prevzem
28. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja javne službe,
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lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v
koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje
koncesionarja
29. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri
opravljanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom
ali drugim osebam, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena
drugačna odgovornost.
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo,
ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim
osebam, in za škodo, ki jo pri opravljanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi
s koncesijsko pogodbo.
XVII. KONČNA DOLOČBA
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
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Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki
Odhodki
Proračunski presežek (primanjkljaj)

2.006.787
2.143.632
–136.845

Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapit.
deležev
Dana posojila in povečanje kap. deležev
Prejeta minus dana posojila
Skupni presežek (primanjkljaj)

14.095
0
14.095
–122.750

Račun financiranja:
Zadolževanje
Odplačila dolga
Neto zadolževanje
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
Stanje prihodkov iz leta 2004

194.554
60.358
134.196
11.446
177.310

3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna se
prenese v leto 2006 in se izkazuje v računu financiranja.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 410-0005/2006
Idrija, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

Št. 002-01-196/06
Dornava, dne 20. marca 2006
Župan
Občina Dornava
Franc Šegula l.r.

IDRIJA
1366.

Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za
leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02, 72/05), 96. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 13. člena
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
56/98, 90/05) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 1/01, 33/01 in 135/04) je Občinski svet Občine Idrija
na 25. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2005
1. člen
Z Odlokom o zaključnem računu Občine Idrija za leto
2005 se potrdi zaključni račun Občine Idrija za leto 2005.
2. člen
1. Zaključni račun Občine Idrija za leto 2005 izkazuje
(v 1000 SIT):

1367.

Odlok o spremembah Odloka 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 25. redni seji dne
23. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o spremembi območja
naselja Čekovnik in ustanovitvi naselja
Rejcov grič
1. člen
V naslovu in celotnem besedilu Odloka o spremembi
območja naselja Čekovnik in ustanovitvi naselja Rejcov grič
(Uradni list RS, št. 17/06) se beseda "grič" nadomesti z besedo "Grič".
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2006
Idrija, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.
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Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02, 72/05), 32. in 33. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 1/01 in 33/01, 135/04) je Občinski svet Občine Idrija na
25. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006, vendar največ do 30. 6. 2006, se financiranje funkcij občine ter
njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za leto 2005 in za iste programe kot
v letu 2005.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2005. V obdobju začasnega
financiranja se ne sme povečati število zaposlenih glede na
stanje 31. decembra 2005.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto 2006.
4. člen
Župan Občine Idrija skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za
dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih
sredstev.

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 77/05) se spremeni 1. točka tako, da se
glasi:
»1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
lokacijskega načrta
S tem programom se podrobneje določi postopek za
sprejem odloka »Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič«, ki se nanašajo na sektor
II znotraj industrijske cone. Na območju industrijske cone
Godovič sta sprejeta že dva programa priprave (za coni III
in IV).
Pripravljavec plana »Spremembe in dopolnitve ZN Industrijska cona Godovič« je Občina Idrija. Investitor izdelave
plana je Brus d.o.o. Transport.
Pripravljavec plana Občina Idrija je obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri za pripravo izdelave plana
»Dopolnitev ZN Industrijska cona Godovič«, ki je v odločbi
št. 354-09-248/2005 povezava 354-09-17/2005 z dne 21. 5.
2005 odločilo, da v postopku priprave plana ni treba izvesti
celovite presoje vplivov na okolje.
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič se pripravijo in sprejmejo po skrajšanem
postopku v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) točka 2, ki določa, da se
skrajšani postopek lahko uporabi tudi v primeru, če se spremembe in dopolnitve nanašajo na prostorsko načrtovanje
posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost
presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih
zemljišč.«
2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-5/2002
Idrija, dne 16. marca 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS,
uporabljati pa se začne 1. 4. 2006.
Št. 40302-0001/2005
Idrija, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

1369.

Sprememba programa priprave za
»Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta
Industrijska cona Godovič« – sektor II

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04) je župan Občine
Idrija sprejel

SPREMEMBO PROGRAMA
PRIPRAVE
za »Spremembe in dopolnitve Zazidalnega
načrta Industrijska cona Godovič« – sektor II
1. člen
V Programu priprave za »Spremembe in dopolnitve
Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič« – sektor II

KOMEN
1370.

Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Komen

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02),
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Komen
(Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na
33. redni seji dne 27.02.2006 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, merila in kriterije za izbiro in vrednotenje javnih kulturnih programov, prireditev in projektov izvajalcev redne ljubiteljske
kulturne dejavnosti in kulturnih projektov ostalih izvajalcev,

Uradni list Republike Slovenije
ki izkažejo vsebinsko upravičenost projekta s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen.
Predmet tega pravilnika je razdelitev proračunskih sredstev, ki jih Občina Komen v ta namen zagotavlja v vsakoletnem proračuna in se upravičencem razdelijo na podlagi
javnega razpisa oziroma javnega poziva.
Predmet tega pravilnika ni delitev sredstev za investicije v prostore in objekte ter za nakup osnovnih sredstev in
opreme.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost (instrumentalno glasbena, vokalno glasbena, plesna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video idr.) izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki je v javnem interesu in jo občina sofinancira za
spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje trajnega
kulturnega razvoja.
Kulturni program je tista kulturna dejavnost, ki po obsegu in vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu (na področju
glasbene, uprizoritvene, vizualne, intermedijske umetnosti,
kulturne dediščine ipd.)
Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki izvajalca (npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka, video, filmska, plesna predstava ipd.) na posameznem
kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in izkažejo
nek širši javni interes.
Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni dogodki, ki so namenjeni širši javnosti in predstavitvi domačih
kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni
ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost oziroma programski repertoar.
3. člen
(upravičenci in pogoji sofinanciranja)
Pravico do kandidiranja za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti imajo naslednji izvajalci:
– kulturna društva,
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, s programi,
ki presegajo obvezne vzgojno-izobraževalne programe,
– zavodi in neprofitne ustanove,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisni v
poseben razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
– druge pravne osebe (gospodarske družbe), zasebniki,
– ostale neprofitne organizacije.
Našteti upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijaviti se morajo na javni razpis oziroma na javni
poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– imeti morajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Komen,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, morajo imeti
stalno prebivališče v Občini Komen,
– izkazati morajo nepridobitni značaj programa oziroma
projekta, s katerim kandidirajo,
– kot pravne osebe so ustanovljeni ali registrirani za
opravljanje dejavnosti s področja kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
ko gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
– imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske zmožnosti za
izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
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– vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v
pogodbeno določenih rokih morajo občinski upravi dostaviti
poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev,
ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna,
– s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem
razpisu Občine Komen v tekočem letu.
4. člen
Izvajalci, ki prejmejo sredstva iz občinskega proračuna
Občine Komen, so dolžni v svojih promocijskih gradivih na
ustrezen način predstavljati Občino Komen.
II. POSTOPEK
5. člen
(javni razpis/javni poziv)
Sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se upravičencem dodelijo na podlagi vsakoletnega
javnega razpisa oziroma javnega poziva, ki se časovno
prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
Javni razpis oziroma javni poziv se objavi najmanj v
Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine
Komen oziroma na drug krajevno običajen način.
Rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni.
6. člen
Besedilo objave javnega razpisa oziroma javnega poziva mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa oziroma
javnega poziva;
– jasno navedbo, da gre za javni razpis oziroma javni
poziv za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in/ali
kulturnih projektov;
– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa oziroma javnega poziva;
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in
njihovi programi/projekti;
– navedbo meril in kriterijev za ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih programov in/ali projektov;
– navedbo okvirne višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa oziroma javnega poziva;
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti dodeljena
sredstva porabljena;
– določila glede vsebine vlog in obveznih prilog;
– določila glede dostave oziroma pošiljanja vlog;
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom
oziroma pozivom;
– informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je zainteresiranim na razpolago;
– navedbo razpisnega oziroma pozivnega roka;
– predvideni datum odpiranja vlog;
– predvideni datum obveščanja vlagateljev glede izida
javnega razpisa oziroma javnega poziva.
7. člen
(strokovna komisija)
Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis oziroma javni poziv prispelih vlog. Tričlansko strokovno komisijo sestavljajo
član odbora Občinskega sveta Občine Komen, pristojnega
za družbene dejavnosti, svetovalka za družbene dejavnosti Občinske uprave Občine Komen in strokovnjak oziroma
poznavalec razpisnega področja.

Stran

3548 /

Št.

33 / 30. 3. 2006

Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni poziv oziroma javni razpis prispelih vlog;
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in
vlagateljev;
– ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v
skladu z merili iz tega pravilnika;
– sestava zapisnika o delu;
– priprava predloga razdelitve sredstev;
– posredovanje predloga o izboru in razdelitvi sredstev
posameznim izvajalcem županu.
Strokovna komisija lahko Občinskemu svetu Občine
Komen predlaga tudi spremembe in dopolnitve meril za ocenjevanje in vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov.
8. člen
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog so v roku 8 dni
od odpiranja vlog pozvani k njihovi dopolnitvi. Če pozvani
predlagatelji vlog ne dopolnijo v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva k dopolnitvi, se vloge s sklepom zavržejo kot
nepopolne. S sklepom se zavržejo tudi prepozne vloge, ki
so prispele po preteku pozivnega oziroma razpisnega roka.
Neutemeljene vloge in vloge, ki so jih podale neupravičene
osebe, se s sklepom zavrnejo.
9. člen
Občinska uprava izda odločbo, s katero vse izbrane
predlagatelje obvesti o predmetu in višini sofinanciranja.
Predlagatelji, ki niso bili izbrani ali menijo, da njihovi programi niso bili ustrezno ocenjeni, lahko v 8 dneh od prejema
obvestila, vložijo pisno pritožbo pri županu. Župan pozove
komisijo za dodatno obrazložitev, na podlagi tega pa pritožbi
ugodi ali jo zavrne.
10. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, sklene župan pisno pogodbo o sofinanciranju, s katero
se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem
in koriščenjem občinskih sredstev.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– pogodbeni stranki (naziv, naslov, davčna številka ali
identifikacijska številka za davek na dodano vrednost, številka transakcijskega računa in drugi podatki);
– predmet in način sofinanciranja;
– višina dodeljenih sredstev;
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva
porabljena;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi
sredstva oziroma ne izpolni pogodbenih obveznosti;
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občinsko
upravo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– obveznost poročanja izvajalca občinski upravi.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše ali ne vrne
občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za
podpis, se zadevo obravnava, kot da je odstopil od zahteve
po sofinanciranju. O preostanku oziroma neporabljenih sredstvih pa na predlog komisije odloči župan s sklepom.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen
Sofinanciranje kulturnih projektov in prireditev, ki so bili
finančno ovrednoteni, se praviloma izvede po njihovi realizaciji, ko izvajalci z ustreznimi dokazili dokažejo nastanek
finančnih obveznosti in izvedbo aktivnosti.

Uradni list Republike Slovenije
Za sofinanciranje programov redne kulturne dejavnosti
pa se v skladu s pogodbo opredeli, da se sofinancirajo v
sorazmernih deležih preko celega koledarskega leta.
12. člen
Občinski organ, pristojen za nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ima pravico, da kadarkoli med letom
pregleda dokumentacijo izvajalca, kateremu so bila dodeljena sredstva, iz katere lahko ugotavlja namensko porabo
proračunskih sredstev.
13. člen
Izvajalci morajo občinski upravi v pogodbenem roku
dostaviti:
– pisno poročilo o izvedbi programov, prireditev in projektov za katere so prejeli proračunska sredstva;
– ustrezna dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva;
– načrt aktivnosti za naslednje leto.
14. člen
Izjemoma lahko župan izda sklep o sofinanciranju posameznega javnega kulturnega programa oziroma projekta
brez javnega razpisa oziroma javnega poziva, če se financira iz sredstev splošne proračunske rezervacije (102. člen
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo), če se
ugotovi poseben pomen programa oziroma projekta in je to
neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za
odločitev o financiranju.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
15. člen
Programi, prireditve in projekti, ki jih posredujejo predlagatelji na javni razpis oziroma javni poziv, se na podlagi
sprejetih meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej in je odvisna od števila točk, ki so
jih dosegli vsi izbrani izvajalci in od višine razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti.
16. člen
(kulturni programi redne dejavnosti)
Sofinancirajo se kulturni programi, ki potekajo redno,
organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat na
teden in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem
letu, pod pogojem, da so rezultati redne vadbe vsaj enkrat
letno predstavljeni občinstvu v domači občini.
17. člen
Točkovanje in vrednotenje kulturnih programov (redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti) kulturnih društev, drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, zvez kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna
društva in programov javnih zavodov s področja vzgoje in
izobraževanja, v delu, ki presega obvezne vzgojno-izobraževalne programe, se izvede v skladu z določili iz Tabele 1, ki je
obvezni sestavni del tega pravilnika (Priloga 1).
Izvajalci redne ljubiteljske kulturne dejavnosti pridobijo
dodatne točke glede na število nastopov na javnih prireditvah, v skladu z naslednjimi elementi točkovanja:
– vsak nastop na javni prireditvi (ustrezno evidentiran)
v domačem kraju ali v občini – 2 točki,
– vsak nastop na pregledni območni, medobmočni, regijski ali državni reviji oziroma srečanju – 10 točk,
– vsak samostojni oziroma celovečerni nastop (koncert,
razstava, premiera ipd.) – 20 točk.
Točke iz Tabele 1 in točke po posameznih elementih
se seštevajo.
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18. člen
Izvajalci redne ljubiteljske kulturne dejavnosti pridobijo
dodatne točke za dosežene izjemne individualne in/ali skupinske rezultate/uvrstitve v preteklem koledarskem letu.
Doseženi
rezultati/
uvrstitve
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22. člen
(udeležba na mednarodnem tekmovanju)
Kulturna društva in druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, ter zavodi
s področja vzgoje in izobraževanja prijavijo kot kulturni projekt tudi udeležbo na mednarodnem tekmovanju s področja
kulturnih dejavnosti. Za vsako udeležbo na mednarodnem
tekmovanju pridobi posamezni izvajalec 50 točk za promocijo
Občine Komen v tujini.

Območna medobmočna
/regijska/državna raven
(skupine/posamezniki)

Meddržavna raven
(skupine/posamezniki)

1. mesto

15 točk

30 točk

IV. KONČNE DOLOČBE

2. mesto

10 točk

25 točk

3. mesto

5 točk

20 točk

23. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

19. člen
(javne kulturne prireditve)
Kulturno društvo in drugo društvo, ki ima v okviru svoje
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, pridobi dodatne točke, če samostojno organizira ali soorganizira in
izvede javno kulturno prireditev v Občini Komen. Prireditve
se vrednotijo po naslednjih elementih točkovanja:
Izvajalec samostojno organizira in izvede prireditev:
– 20 točk za vsako samostojno organizirano prireditev.
Izvajalec soorganizira prireditev:
– 10 točk za vsako soorganizacijo prireditve.
Število nastopajočih izvajalcev:
– po 2 točki na vsako različno skupino oziroma izvajalca, vendar največ 20 točk.
Delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih) sredstev:
– do 40% – 5 točk,
– nad 40% do 70% – 10 točk,
– nad 70% – 15 toč.
Točke posameznih elementov se seštevajo.
20. člen
(ostali kulturni projekti)
Iz sredstev proračuna Občine Komen se na podlagi
kandidature na javni razpis oziroma javni poziv sofinancirajo
tudi posamezni kulturni projekti, ki so v celoti in v svojih delih
namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti
in/ali ohranjanju kulturne dediščine Občine Komen.
Projekte iz prvega odstavka tega člena lahko prijavijo
izvajalci iz 3. člena tega pravilnika, če izkažejo neprofitnost
projekta, vsebinsko vezanost na območje Občine Komen in
širši interes.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme niso predmet sofinanciranja.
21. člen
Projekti se vrednotijo v skladu z naslednjimi elementi
točkovanja:
Povezanost projekta z zgodovinsko, kulturno-umetniško, ljubiteljsko kulturno dediščino kraja v Občini Komen ali
izvajalca – do 10 točk.
Vsebina projekta in ciljne skupine, ki jim je projekt
namenjen – do 15 točk.
Izvirnost, inovativnost, kakovost projekta – do 5 točk.
Delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih) sredstev:
– do 40% – 5 točk,
– nad 40% do 70% – 10 točk,
nad 70% – 15 točk.
Točke posameznih elementov se seštevajo. Podrobnejše notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne komisije.
Posamezen projekt pridobi največ do 45 točk.

24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne v letu
2006, za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Komen.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v
Občini Komen (Uradni list RS, št. 93/01).
Št. 610-01/06-4
Komen, dne 27. februarja 2006
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

1371.

Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna
Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev,
združenj in ostalih neprofitnih organizacij

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04),
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Komen
(Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na
33. redni seji dne 27. 2. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine
Komen za izvajanje dejavnosti društev, združenj
in ostalih neprofitnih organizacij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način sofinanciranja letnih programov društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij (v
nadaljevanju: izvajalcev). Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Komen, sredstva pa se
izvajalcem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
2. člen
Predmet tega pravilnika je določitev postopka, pogojev, meril in kriterijev za dodeljevanje sredstev iz proračuna
Občine Komen, ki se na podlagi vsakoletnega javnega razpisa dodelijo nosilcem oziroma izvajalcem letnih programov
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društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij, ki po svoji
dejavnosti ne sodijo na področje kulture, športa, zdravstva in
socialnega varstva.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
3. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo izvajalci, ki imajo sedež oziroma organizacijsko enoto (velja za
tiste, ki so organizirani na območnem, regijskem ali državnem nivoju) v Občini Komen in katerih registrirani člani so
prebivalci Občine Komen. Izvajalci morajo svoje programe
izvajati tudi na območju občine oziroma za občane Občine
Komen.
4. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo tisti
izvajalci, ki poleg pogojev iz 3. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– so registrirani po zakonu o društvih najmanj leto dni;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;
– Občinski upravi Občine Komen redno (vsaj enkrat
letno) dostavljajo podatke o članstvu, letne programe dela
oziroma načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o
doseženih rezultatih;
– za isti program/projekt niso sofinancirani iz proračuna
Občine Komen;
– za isti program/projekt ne kandidirajo na javni razpis
po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti
s strani Občine Komen;
– imajo do Občine Komen poravnane vse obveznosti,
kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu;
– izpolnjujejo ostale pogoje iz tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so letni programi z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k
izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena na najrazličnejših področjih dejavnosti društev, združenj in ostalih
neprofitnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu Občine
Komen.
6. člen
Izvajalci programov iz 5. člena tega pravilnika se za
sofinanciranje letnega programa prijavijo na javni razpis, ki
ga objavi Občina Komen. Besedilo javnega razpisa se objavi
najmanj v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno
običajen način.
7. člen
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– pravno podlago;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo višine razpoložljivih sredstev;
– obdobje za porabo sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi
programi ali projekti;
– kriterije in merila za izbor programov;
– informacije o razpisni dokumentaciji;
– rok za prijavo;
– vsebino in obvezne priloge vlog;
– način oddaje vlog s predlogi programov;
– podatke o kontaktni osebi občinske uprave, ki je pristojna za dajanje informacij;
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– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od
45 dni. Društva se prijavijo na javni razpis izključno na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava. V
osmih dneh po poteku razpisnega roka se pozovejo k dopolnitvi vloge tisti izvajalci, ki so predložili formalno nepopolno
razpisno dokumentacijo. Če v 15 dneh izvajalec ne dopolni
razpisne dokumentacije, se njegova vloga s pisnim sklepom
zavrže kot nepopolna.
8. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov društev,
združenj in ostalih neprofitnih organizacij imajo izvajalci, ki
so izbrani na podlagi javnega razpisa. Skupni obseg sofinanciranja je določen s proračunom Občine Komen.
9. člen
Višina sofinanciranja se opredeli v točkah. Vrednost
točke se določi za vsako leto posebej glede na skupno število točk, ki so jih dosegli vsi izvajalci, in višino proračunskih
sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajanja dejavnosti
društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij.
10. člen
V izjemnih primerih lahko župan Občine Komen s sklepom odobri sredstva za posamezne aktivnosti izvajalcev iz
splošne proračunske rezervacije, brez predhodnega javnega
razpisa, ko gre za aktivnosti, ki jih ni bilo mogoče predvideti
ob prijavi na razpis. Ta sredstva se izvajalcem dodelijo na
podlagi utemeljenih vlog.
11. člen
Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis pravočasno prispelih
predlogov letnih programov. Strokovno komisijo sestavljajo
trije člani, od katerih je vsaj en član javni uslužbenec Občinske uprave Občine Komen.
Komisija pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev posameznim izbranim izvajalcem na podlagi meril in
kriterijev za vrednotenje programov, ki so obvezni in sestavni
del tega pravilnika.
12. člen
Na podlagi predloga o razdelitvi razpoložljivih sredstev,
ki ga strokovna komisija posreduje v potrditev županu, občinska uprava v roku 8 dni s pisnim sklepom obvesti vse izbrane
izvajalce glede višine sofinanciranja.
V roku 8 dni od prejema sklepa o dodelitvi sredstev
lahko predlagatelj vloge vloži pri županu zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa, če meni, da izpolnjuje pogoje in
merila javnega razpisa in da mu sredstva niso bila dodeljena
v skladu z merili. V zahtevku za preveritev mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. O zahtevku
oziroma pritožbi odloča župan.
13. člen
Z vsakim izbranim izvajalcem se sklene pisna pogodba
o sofinanciranju, ki vsebuje:
– navedbo pogodbenih strank z vsemi relevantnimi podatki;
– navedbo predmeta sofinanciranja;
– višino dodeljenih sredstev in način financiranja;
– način nadzora nad porabo sredstev;
– določila o vračilu sredstev v primeru nenamenske
porabe;
– ostala določila o medsebojnih pravicah in obveznostih
pogodbenih strank.
Po opravljenih nalogah morajo izvajalci predložiti dokazila o izpolnitvi, prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne izpolnijo
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obveznosti določenih s pogodbo, se jim za nerealizirani del
programa ukinejo finančna sredstva.
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe in dodeljena proračunska sredstva porabiti le za namene, kot so opredeljeni v pogodbi. O realizaciji programov
in bistvenih odstopanjih so dolžni obveščati Občino Komen.
Občina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila
in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Če občina ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že
prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Izvajalci, ki kršijo
določila tega člena, na naslednjem javnem razpisu občine
ne more kandidirati.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNIH
PROGRAMOV
14. člen
Vrednotenje na javni razpis prijavljenih letnih programov
izvajalcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega pravilnika,
bo potekalo v skladu z naslednjimi elementi točkovanja:
I. Vrednotenje programov

Število točk

1. Pomen programa
Program je pomemben za Občino Komen, pripomore k večji prepoznavnosti Občine Komen v širšem prostoru in
omogoča udeležbo širše javnosti

do 10 točk

2. Vsebina programa
Program ima jasno opredeljene cilje in
ciljne skupine, metode dela in obravnava tematiko s področja Občine Komen

do 10 točk

3. Članstvo
Izvedba programa omogoča udeležbo
in sodelovanje članov, prostovoljcev in
strokovnega kadra

do 5 točk

Število članov s stalnim prebivališčem v
Občini Komen:
– Do 10 članov (0,5 točke za vsakega
člana)
– Od 11 do 30 članov (dodeli se
10 točk)
– Nad 30 članov (dodeli se 20 točk)

do 20 točk
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15. člen
(vrednotenje javnih prireditev)
II. Prireditve
Organizacija prireditve v Občini Komen
(10 točk za vsako samostojno organizirano in izvedeno prireditev – odobrijo se
največ 3 prireditve)
Soorganizacija prireditve oziroma udeležba z lastnim programom na prireditvi
v Občini Komen (5 točk za vsako soorganizacijo oziroma udeležbo – odobrijo
se največ 3)

Število točk
do 30 točk

do 15 točk

16. člen
Posamezni izvajalec lahko pridobi največ 45 točk iz
naslova organizacije in soorganizacije oziroma udeležbe z
lastnim programom na javni prireditvi v Občini Komen.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev po tem pravilniku so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu
z določili pogodbe o sofinanciranju in tega pravilnika ter v
primeru zahtev dajati občinski upravi dodatna pojasnila glede
izpolnjevanja pogojev in obveznosti.
18. člen
Izvajalci letnega programa dejavnosti društev, združenj
in ostalih neprofitnih organizacij, ki so predmet tega pravilnika, so na zahtevo občinske uprave dolžni dajati poročila o
izvajanju aktivnosti iz letnega programa.
19. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja pri izvedbi javnega
razpisa za sofinanciranja letnih programov izvajalcev iz občinskega proračuna Občine Komen v letu 2006.
Št. 093-04/06-6
Komen, dne 27. februarja 2006
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

4. Finančna konstrukcija programa
Izvajalec ima zagotovljenih do 40% lastnih (neproračunskih) sredstev za izvedbo programa

5 točk

Izvajalec ima zagotovljenih nad 40% do
70% lastnih (neproračunskih) sredstev
za izvedbo programa

10 točk

Izvajalec ima zagotovljenih nad 70%
lastnih (neproračunskih) sredstev za izvedbo programa

15 točk

KRANJ
1372.

Točke posameznih elementov se seštevajo. Podrobnejše
notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne komisije. Za
letni program pridobi posamezen upravičen izvajalec največ
do 60 točk.

Program priprave Prostorskega reda Mestne
občine Kranj

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. – ZUreP-1) in 45. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96,
35/00 in 85/02) je župan Mestne občine Kranj dne 16. 3.
2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
Prostorskega reda Mestne občine Kranj
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
Prostorskega reda Mestne občine Kranj
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1. Ocena stanja in razlogi
Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZUreP-1 morajo občine sprejeti prostorske rede najkasneje v treh letih
po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je
do 20. julija 2007.
Prostorski red Mestne občine Kranj (v nadaljevanju:
PR MOK) bo predstavljal nov operativni prostorski dokument, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih prostorskih
ureditev. Nadomestil bo del vsebine dosedanjih prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana ter vsebino
prostorskih ureditvenih pogojev. Priprava prostorskega
reda je potrebna predvsem zaradi uskladitve občinskih
prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije. Razlogi za pripravo so tudi nove strateške usmeritve
prostorskega razvoja Mestne občine Kranj ter pobude in
predlogi za spremembo namenske rabe prostora pravnih
in fizičnih oseb.
2. Pravna podlaga
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 08/03 – popravek),
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04).
3. Celovita presoja vplivov na okolje
V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04) je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) z odločbo št. 35409-7/2006 z dne 24. 2. 2006
Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: MOK) predpisalo, da je
v postopku priprave PR MOK treba izvesti postopek celovite
presoje njegovih vplivov na okolje.
Okoljsko poročilo, v katerem bodo opredeljeni vplivi na
okolje ter izdelana presoja sprejemljivosti na varovana območja bo hkrati izdelano za Strategijo prostorskega razvoja
MOK in PR MOK.
reda

II. Predmet in programska izhodišča prostorskega

1. Predmet
Predmet PR MOK je določen z ZUreP-1 in s Pravilnikom
o vsebini in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
PR MOK bo v skladu s Strategijo prostorskega razvoja
MOK ter ob upoštevanju pravil iz Prostorskega reda Slovenije določil: namensko rabo prostora; merila in pogoje za
urejanje prostora; členitev območja občine na prostorske in
funkcionalne enote, za katere bodo izdelani prostorski akti;
merila in pogoje za varovanje prostora; ukrepe za izvajanje
prostorskega reda; podlage za pripravo občinskih lokacijskih
načrtov; lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za posege na območjih, ki se ne
urejajo z lokacijskimi načrti.
2. Programska izhodišča:
– zgoščevanje poselitve v nepozidanih območjih stavbnih zemljišč znotraj naselij (notranji razvoj območij);
– usmerjanje poselitve v obstoječa naselja ter spodbujanje prenove in dopolnjevanja stavb v okviru obstoječih
poselitvenih površin;
– s podrobnejšimi merili in pogoji opredeliti posege v
starem mestnem jedru;
– izvajanje širitev naselij z dopolnjevanjem in zaokroževanjem na njihovem robu;
– preprečevanje nadaljnje razpršene gradnje;
– dopuščanje gradnje novih kmetij izven oziroma na
robovih ureditvenih območij naselij, v skladu z usmeritvami
za ohranjanje kvalitet kulturne krajine;
– preprečevanje zlivanja naselij in vzdolžne razpotegnjene gradnje ob komunikacijah;
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– varovanje obvodnega prostora vodotokov in hkrati
varovanje krajinsko zaključenih in s posegi še ne načetih
območij pred novimi posegi;
– ohranjanje kompleksov kmetijskih zemljišč za primarno rabo izven urbanističnih zasnov Kranja in Golnika;
– usmerjanje dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive na
sosednja območja, v območja, kjer ti vplivi ne bodo negativno
vplivali na razvoj drugih dejavnosti;
– načrtovanje širitev naselij v skladu z razpoložljivimi in načrtovanimi zmogljivostmi obstoječe infrastrukturne
opreme;
– oblikovati izhodišča za postavitev enostavnih objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje.
Na podlagi izsledkov, ki so jih deloma že, deloma pa jih
bodo še podale strokovne podlage, ter na osnovi poznavanja
prostora občine se bo poselitev pretežno usmerja znotraj
urbanističnih zasnov, omejevala pa se bo (stanovanjska in
druga) gradnja na območjih, naravnih vrednot.
III. Območje urejanja
PR MOK se izdela za celotno območje Mestne občine
Kranj.
IV. Nosilci urejanja prostora
Pripravljavec PR MOK je Mestna občina Kranj. Nosilci
urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage
za pripravo PR MOK, so ministrstva in organi v njihovi sestavi
ter drugi nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega reda in so določeni s tem programom priprave. Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove pristojne
nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom ZUreP-1,
podajo smernice v 30 dneh vloge, sicer se šteje da smernic
nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri pripravi PR MOK so dovoljena odstopanja od danih
smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih
usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.
Na izdelan usklajen – dopolnjen predlog PR MOK morajo nosilci urejanja prostora, v 30 dneh od prejema vloge,
izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer pripravljavec njegove odločitve ni dolžan upoštevati. Pri izdaji mnenja
se preverja, kako je načrtovalec upošteval smernice. Zaradi
drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje mnenja.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in bodo
sodelovali pri pripravi PR MOK, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski
razvoj, Dunajska 48, 1000 Ljubljana – področje prostorskega
razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostora, ARSO, Sektor za
varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva
okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za
varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za ypravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
– področje upravljanja z vodami;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– področje kulture in kulturnih dejavnosti;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj – področje varstva kulturne
dediščine;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9,
4000 Kranj – področje varstva narave;
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje kmetijstva;
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9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58,
1000 Ljubljana – področje gozdarstva;
10. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj – področje gozdarstva;
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne
zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana – področje obrambe;
13. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Gorenjska, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica;
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje energetske infrastrukture;
15. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje rudarstva;
16. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški
promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor – področje železniške
infrastrukture;
17. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – področje
prometa;
18. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana – področje letalstva;
19. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;
20. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.
Drugi udeleženi, ki bodo sodelovali pri pripravi PR
MOK:
21. Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a,
4000 Kranj;
22. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Služba za nadzor,
Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
23. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13,
4000 Kranj;
24. Komunala Kranj d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj – področje vodovoda in kanalizacije;
25. Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj – področje mestnega plinovoda;
26. Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana;
27. Mestna občina Kranj, OGJS, Slovenski trg 1, 4000
Kranj – področje lokalnih cest;
28. Župan MOK, Svet MOK, odbori občinskega sveta,
strokovne službe občinske uprave.
Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije,
za katere se v postopku priprave PR MOK izkaže, da rešitve
posegajo v njihovo delovno področje.
V. Strokovne podlage in način pridobitve geodetskih
podlag
Za pripravo PR MOK se upoštevajo oziroma izdelajo
naslednje strokovne podlage:
1. Smiselno se uporabijo že izdelane študije in analize,
ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja.
2. Uporabijo se strokovne podlage, izdelane pri pripravi
Strategije prostorskega razvoja MOK, ki se jih glede na podrobnost obdelave v PR MOK ustrezno dopolni.
3. Strokovne podlage v skladu s Prostorskim redom
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/03) in Pravilnikom o vsebini,
obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah
njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
4. Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku pri-
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prave PR MOK ugotovi, da so pomembne pri obravnavi
posamezne tematike.
5. Pridobijo se tudi strokovne podlage nosilcev urejanja
prostora.
Strokovne podlage in geodetske podlage zagotovi pripravljavec.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora se pridobijo v fazi pridobivanja smernic.
Za pripravo PR MOK in strokovnih podlag pripravljavec
pridobi geodetske podlage v ustreznem merilu.
VI. Postopek in roki priprave
Priprava PR MOK bo ob sodelovanju nosilcev urejanja
predvidoma potekala po naslednjem terminskem planu:
– prva prostorska konferenca – 8. marec 2006,
– program priprave – marec 2006,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – april
2006,
– druga prostorska konferenca – julij 2006,
– prva obravnava predloga PR MOK na Svetu MOK
– september 2006,
– javna razgrnitev in javna obravnava predloga PR
MOK – oktober 2006,
– stališča do pripomb in predlogov – november 2006,
– priprava dopolnjenega predloga PR MOK – december
2006 in januar 2007,
– pridobitev mnenj – februar, marec 2007,
– druga obravnava dopolnjenega predloga na Mestnem
svetu MOK – maj 2007.
Pred objavo odloka o PR MOK mora pripravljavec sprejeti prostorski akt poslati ministru za okolje. Minister za okolje
s sklepom potrdi njegovo skladnost z ZUreP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države in
Strategije prostorskega razvoja MOK. Sklep o potrditvi mora
minister izdati najkasneje v 60 dneh od prejema popolne vloge. Odlok o PR MOK se objavi skupaj z datumom in številko
sklepa ministra za prostor o njegovi potrditvi.
Roki za pripravo prostorskega akta, predvideni v tem
programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih
okoliščin spremenijo.
VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo PR MOK in pripravo
strokovnih podlag ima pripravljavec zagotovljena v proračunu
Mestne občine Kranj, razporejena na obdobje dveh let (2006
in 2007).
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0013/2005-48/01
Kranj, dne 16. marca 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

LITIJA
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Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04)
je Občinski svet Občine Litija na 33. seji dne 21. 3. 2006
sprejel
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Litija
1. člen
V Statutu Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) se
v 16. členu besedilo desete alineje spremeni tako, da se
glasi:
»odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana.«.
2. člen
V drugem odstavku 34. člena se besedilo desete alineje
spremeni tako, da se glasi:
»imenuje in razrešuje podžupana,«.
3. člen
V 37. členu se besedilo prvega stavka drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Podžupana imenuje in razrešuje župan izmed članov
občinskega sveta.«.
4. člen
V 40. členu se drugi odstavek črta.
5. člen
V drugem odstavku 42. člena se črta besedilo »ter drugih organizacij, ki so porabniki proračunskih sredstev«.
6. člen
V 47. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki
se glasi: »Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora
določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom,
pristojnim za lokalno samoupravo.«.
7. člen
V 52. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog občinske uprave se zagotavlja v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se opravljajo naloge, če ni z odlokom
drugače določeno.«.
8. člen
Besedilo drugega odstavka 63. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklenejo mestna in krajevne skupnosti brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar se
lahko v odloku o proračunu občine določi, kateri pravni posli
in do katere višine lahko sklenejo mestna in krajevne skupnosti ter so le-ti veljavni brez predhodnega soglasja župana.«.
Tretji odstavek 63. člena se črta.
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9. člen
V 81. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve
za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko
občinski svet vloži od dneva vložitve zahteve in najkasneje
do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi občinskega sveta v petnajstih dneh.«.
10. člen
V 93. členu se črta besedilo šeste alineje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Določbe 2., 3. in 4. člena se začnejo uporabljati po potrditvi mandatov članov občinskega sveta in župana, izvoljenih
na rednih lokalnih volitvah 2006.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 037-4/2003
Litija, dne 21. marca 2006

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

1374.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Litija

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04) in 6. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni
list RS, št. 28/02) je Občinski svet Občine Litija na 33. seji
dne 21. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Litija
1. člen
V 5. členu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Litija (Uradni list RS, št. 66/05) se dodajo naslednje
lokalne ceste, ki so v mestu Litija razvrščene v podkategorije:

"
53

LK

208660

208666

Naselje 25. maja

Naselje 25. maja VI

C 208600

Z HŠ 33

54

LK

208420

208423

Brodarska ulica

CKS–Brodarska

C 208370

O 208421

57
102
"

"

2. člen
V 6. členu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija se dodajo naslednje javne poti:

176 JP

708030

708032

Zg. Hotič–Ravne

Zg. Hotič

O 708031

Z HS 2e

284

177 JP

708050

708052

Kos–Ponebšek–Koncilja

Sp. Hotič

O 708051

Z HS 45

165

178 JP

708050

708053

Kos–Ponebšek–Koncilja

Bitiče

O 708051

Z HS 3

158

179 JP

708280

708282

Breg Tenetiše

Novo naselje Breg

O 708281

C 108

370

180 JP

708520

708522

Polšnik–Seruč–Pasje

Mamolj

O 708521

Z HS 29

467
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181 JP

708810

708812

Dole–Prevale

Pasji vrh

O 708811

Z HS 17

182 JP

708860

708862

Preženjske Njive–Bistrica

Preženjske njive

O 708861

Z HS 6

117

183 JP

708890

708893

Sp. Jelenje–G. Jelenje–Sopota

Sp. Jelenje

O 708891

O 708891

181

184 JP

708930

708932

Kamni vrh

Gobnik 2

O 708931

Z HS 24

907

185 JP

709040

709044

Tihaboj–Lukovec–Brinje

Tihaboj 1

C 417

Z HS 3

372

186 JP

709070

709073

Brezovo–Sp. Vodice–Roje–Klanec Vodice

O 709072

O 709081

187 JP

709070

709074

Brezovo–Sp. Vodice–Roje–Klanec Klanec

C 417

Z HS 5

188 JP

709990

709992

Naselje Kresniške Poljane

K. poljane

O 709991

Z HS

189 JP

710030

710032

Kresnice–Mimo Blokov

Kresnice Bloki

O 213071

Z HS 92

190 JP

710400

710401

Kresnice 1

Kresnice 1a

O 208282

Z HS 116

116

191 JP

710400

710402

Kresnice 1

Kresnice 1b

O 208282

Z HS 117

172

192 JP

710400

710403

Kresnice 1

Kresnice 1c

O 208282

Z HS 128

128

193 JP

710410

710411

Lebek

Lebek

O 208041

Z HS 14

449

194 JP

710420

710421

Potok pri Vačah

Potok pri Vačah

O 208041

Z HS 5

158

195 JP

710430

710431

Gobnik 1

Gobnik 1

O 208191

Z HS 25a

420

196 JP

710440

710441

Moravče pri Gabrovki

Moravče

C 417

Z HS 18a

134

197 JP

710450

710451

Brezovo

Brezovo 1

O 208141

Z HS 10

141

198 JP

710450

710452

Brezovo

Brezovo 2

O 208141

O 709081

600

199 JP

710460

710461

Radgonica

Radgonica

O 425313

Z HS 7

338

200 JP

710470

710471

Roškov vrh

Roškov vrh

O 208282

Z HS 58

390

201 JP

710480

710481

Žumberger

Žumberger

O 208282

Z HS 12

335

202 JP

710490

710491

Golišče

Golišče

O 208282

O 208282

343

203 JP

710500

710501

Vernek

Vernek 1

C 108

Z HS 1

303

204 JP

710500

710502

Vernek

Vernek 2

O 710501

Z HS 2

118

205 JP

710510

710511

Pokopališče

Pokopališče

C 921

Z Pokopa

105

206 JP

710520

710521

Zgornje Tepe

Zgornje Tepe 1

O 208111

Z HS 57

462

207 JP

710520

710522

Zgornje Tepe

Zgornje Tepe 2

O 710511

Z HS 62

249

208 JP

708300

708302

Vas Sp. Log

Sp. Log II

O 708301

Z HŠ 62

228

209 JP

925420

925423

Čatež–Križišče–Okrog–Mirenščica Čateška Gora

O 925421

Z HŠ 6

405

210 JP

710530

710531

Vas Zgornji Log

C 108

Z HS 5

100

Zg. Log II

102

1143
96
365
61

"

3. člen
V 6. členu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Litija se zaporedna številka 6, 7, 35, 62 in 97 javne
poti spremeni tako, da se glasi:
"
6
7
35
62
97

JP
JP
JP
JP
JP

708060
708070
708300
708550
708850

708061
708071
708301
708551
708851

LC 208060 – Krhličje
LC 208060 – Konj
Vas Sp. Log
V. Preska-(Kovač)
Mala Goba

Krhličje
Konj
Sp. Log I
R3 665 – Kovač
M. Goba

O 208061
O 208061

O 208061
Z HS 7

O 208131

Z HS 8

565
754
487
1121
747

"

4. člen
V 6. členu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Litija se črta naslednja javna pot:
"
105

JP

708920

708921

C 208200

Ježni vrh-Grmada

C 709260

JP

2700

"

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenim s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridoblje-
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no pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št. 37162-3/2006
z dne 16. 2. 2006 ter dopolnjeno mnenje št. 37162-3/2006 z
dne 21. 3. 2006.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 347-33/2004
Litija, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

1375.

Odlok o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB1) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS,
št. 18/04) je Občinski svet Občine Litija na 33. seji dne 21. 3.
2006 sprejel

ODLOK
o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z Odlokom o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija (v
nadaljevanju: odlok) se ureja usmerjevalni sistem na območju Občine Litija, ki obsega izbor izvajalca, pogoje za postavitev usmerjevalnega sistema, obliko in vsebino sistema in
nadzor nad izvajanjem postavitve tega sistema.
Usmerjevalne table, ki opozarjajo in usmerjajo na urgentne mestne, ulice in druge javne funkcije (zdravstveni dom,
železniška postaja, šola, javni zavodi, podjetja in podobno),
morajo biti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji
in prometni opremi na javnih cestah, prometni znaki nimajo
komercialnega značaja.
Obvestilne in usmerjevalne table, ki so namenjene vodenju prometa do stavb in posameznikov, ki opravljajo svojo
dejavnost, imajo komercialni značaj.
2. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na zakonsko obvezne uradne napise in označbe sedežev pravnih oseb,
drugih subjektov in njihovih poslovnih prostorov, nameščenih
na objektih in funkcionalnih zemljiščih zgradb, kjer je sedež
oziroma poslovni prostor, kakor tudi ne na reklamne napise
v zaprtih prostorih (izložbenih oknih, avlah), ki se nanašajo
na blago, ki se v teh prostorih prodaja, ali na dejavnost, ki se
v objektu izvaja.
3. člen
Za postavitev usmerjevalnega sistema se izbere izvajalec preko javnega naročila. Za izvedbo javnega naročila je
zadolžena občinska uprava Občine Litija.
Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba. Izbrani izvajalec opravlja dejavnost na način in pod pogoji določenimi v
tem odloku ter v skladu s sklenjeno pogodbo.
Izvajalec mora postaviti usmerjevalni sistem v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe sicer se pogodba enostransko prekine ter izvedejo postopki za izbiro novega izvajalca.
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4. člen
Izvajalec usmerjevalnega sistema je dolžan zagotoviti
naslednje:
1. izdelati usmerjevalne in obvestilne table,
2. upravljati usmerjevalni sistem (postavitev sistema,
namestitev, zamenjava in odstranitev usmerjevalnih in obvestilnih tabel),
3. voditi evidenco usmerjevalnih in obvestilnih tabel in
ažurno posredovati podatke Občini Litija,
4. druge pravice in obveznosti, določene s tem odlokom
in sklenjeno pogodbo.
5. člen
Javni razpis za postavitev usmerjevalnega sistema
mora vsebovati:
1. število lokacij za postavitev usmerjevalnega sistema,
2. morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede na
lokacijo in način rabe javne površine,
3. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
4. izklicno ponudbo višine nadomestila v SIT,
5. naslov, kamor se pošlje ponudba,
6. rok za oddajo ponudb,
7. čas in kraj odpiranja ponudb,
8. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska komisija, ki
jo imenuje župan izmed zaposlenih v občinski upravi Občine
Litija. Komisija po pregledu in ocenjevanju ponudb pripravi
predlog za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Izvajalca dejavnosti izbere župan Občine Litija z upravno odločbo. Župan se lahko odloči, da ne izbere nobenega
ponudnika oziroma ne izbere izvajalca dejavnosti.
Z izbranim izvajalcem sklene župan pogodbo o izvajanju
(v nadaljevanju: pogodba), s katero se določijo medsebojna
razmerja, pravice in obveznosti pogodbenih strank.
II. POSTAVLJANJE USMERJEVALNEGA SISTEMA
6. člen
Usmerjevalni sistem se lahko postavi na nepremičninah, ki so v lasti Občine Litija in na drugih nepremičninah, ki
so v lasti ostalih fizičnih in pravnih oseb, na podlagi pridobljenega dokumenta (pogodbe o najemu, služnostne pogodbe ali
drugega ustreznega dokumenta).
V varovalnem pasu občinskih in državnih cest in v
ostalih varovalnih območij določenim z zakonom je možna
postavitev usmerjevalnega sistema pod pogojem, da se
pridobi ustrezen dokument iz prejšnjega odstavka tega člena ter soglasje pristojnega organa za posege v varovalno
območje.
Stroški pridobitve dokumentacije bremenijo izvajalca.
7. člen
Usmerjevalni sistem mora biti postavljen tako, da ne ovira ali ogroža prometa, da ne poškoduje zemljišč, na katerih
bo postavljen usmerjevalni sistem, ter občinskih in državnih
cest. Postavljeni morajo biti tako, da vplivi okolja (svetloba,
senca, vejevje, itd.) ne motijo zaznavnosti in razpoznavnosti
usmerjevalnega sistema.
Usmerjevalni sistem mora biti postavljen tako, da lahko
udeleženci v prometu pravočasno razpoznajo označbe in se
lahko odločijo o nadaljevanju vožnje brez ogrožanja varnosti
v cestnem prometu.
8. člen
Usmerjevalni sistem se lahko postavi na priključke
stranskih cest in javnih poti na glavno cesto, če njihova postavitev ne ogroža varnosti v cestnem prometu.
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Usmerjevalni sistem ni dovoljeno namestiti na:
1. pločnike in zelenice, kjer bi njihova postavitev ovirala
osnovno namembnost površine,
2. površine, ki služijo kot interventne poti,
3. starejše objekte z značilno arhitekturno tipiko,
4. energetske naprave, ograje in drevesa.
9. člen
Likovna vsebina usmerjevalne in obvestilne table je
tridelna. Levi (ali desni) rob zavzema puščica, ki označuje
smer, osrednji del je namenjen imenu, desni (ali levi) rob
pa zavzema simbol (kulturna ali naravna dediščina, center,
pokopališče itd.).
Podlaga usmerjevalnih in obvestilnih tabel je bela z
črnimi napisi.
Podlaga usmerjevalne in obvestilne table za označitev
smeri za:
a) Občino Litija, krajevne skupnosti in mestno skupnost,
je bela puščica na sivi podlagi.
b) Državni organi, je bela puščica na sivi podlagi.
c) Osebe javnega prava, je bela puščica na sivi
podlagi.
d) Kulturne in druge znamenitosti, je bela puščica na
rjavi podlagi.
e) Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, je bela puščica na temno zeleni podlagi.
f) Ulice, je bela s črnimi napisi.
Na usmerjevalne in obvestilne table pa je poleg črnega napisa dovoljen tudi barvni logotip gospodarske družbe,
samostojnega podjetnika posameznika in drugih pravnih
oseb.
Po barvi in simbolih lahko odstopajo iz zgoraj navedenega odstavka tudi nekateri turistični in drugi obvestilni
znaki, vendar morajo biti v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
10. člen
Višina usmerjevalne in obvestilne table za obveščanje
o smeri, v kateri so kulturna, zgodovinska in naravna znamenitost ali spomenik ter pomembnejši objekt in naprava
znotraj območja znamenitosti ali naselja, je največ 15 cm.
V ostalih primerih je višina usmerjevalne in obvestilne table
lahko največ 30 cm.
Višina usmerjevalne table za ulični sistem je 10 cm.
11. člen
Za vse osebe javnega prava (javni zavodi, javno podjetje), katere ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina
Litija, se za namestitev usmerjevalnega sistema zagotovijo
finančna sredstva v proračunu Občine Litija.
Za usmerjevalni sistem se plačuje komunalna taksa,
ki se obračuna v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v
Občini Litija (Uradni list RS, 60/01). Obveznost plačila komunalne takse nastane z dnem postavitve usmerjevalnega
sistema, preneha pa z dnem njegove odstranitve.
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Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena,
ne zadrži njene izvršitve.
V primeru, da izvajalec usmerjevalne ali obvestilne table
ne odstrani v roku, določenem v odločbi, inšpektor za izvršitev odločbe določi drugo pravno ali fizično osebo, ki odstrani
usmerjevalno ali obvestilno tablo na stroške izvajalca.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ne upravlja usmerjevalnega sistema (2. točka 4. člena),
2. ne vodi evidence usmerjevalnih in obvestilnih tabel in
podatkov ne posreduje Občini Litija (3. točka 4. člena),
3. namesti usmerjevalni sistem brez ustrezne dokumentacije (6. člen),
4. namesti usmerjevalni sistem tako, da ovira ali ogroža
promet oziroma se poškodujejo občinska cesta in javne poti
(prvi odstavek 7. člena).
Z globo 50.000,00 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Z globo 50.000,00 tolarjev se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka 14. člena.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Javno naročilo za izbiro izvajalca za postavitev usmerjevalnega sistema se izvede najkasneje v 60-tih dneh po
uveljavitvi tega odloka.
Po vzpostavitvi usmerjevalnega sistema v Občini Litija
se v roku šest mesecev obstoječe table odstranijo in prestavijo na enotno urejena mesta na stroške predlagatelja
usmerjevalne table.
17. člen
Do organiziranja nadzora iz 12. člena tega odloka, opravlja nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka pooblaščeni javni
uslužbenec občinske uprave.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 347-2/2006
Litija, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

III. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
medobčinski inšpektor in uradna pooblaščena oseba.
13. člen
Pristojni upravni organ občine izda odločbo o takojšnji
odstranitvi usmerjevalne in obvestilne table, če ugotovi:
1. da je izvajalec oglaševanja postavil usmerjevalne ali
obvestilne table v nasprotju s 4. členom tega odloka,
2. da izvajalec oglaševanja ali stranka ne plača komunalne takse po preteku treh mesecev od dneva zapadlosti.

MIRNA PEČ
1376.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Mirna Peč

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2) ter in 15. člena Statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03)
je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni seji dne 21. 3.
2006 sprejel
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SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Mirna Peč

nuje:

1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Mirna Peč se ime-

za predsednico: Zofija Redek, roj. 1951, Novo mesto,
Potočna vas 4,
za namestnico predsednice: Nataša Plavec Matko, roj.
1975, Mirna Peč, Postaja 72,
za članico: Irena Mežan, roj. 1959, Mirna Peč, Šranga 2,
za namestnico članice: Jožef Pungerčar, roj. 1937, Rožna ulica 16, Mirna Peč, Rožna ulica 16,
za člana: Andrej Vovko, roj. 1973, Mirna Peč, Biška
vas 27,
za namestnico člana: Marija Parkelj, roj. 1973, Mirna
Peč, Vihre 2,
za članico: Vida Muhič, roj. 1968, Mirna Peč, Orkljevec 1,
za namestnika člana: Silvester Barbo, roj. 1967, Mirna
Peč, Veliki Kal 19.
2. člen
Sedež volilne komisije je v prostorih Občine Mirna Peč
v Mirni Peči, Trg 2.

leta.

3. člen
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-02/2006-1
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

1377.

Uradni list Republike Slovenije
jo določa zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih
območij.
2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Mirna Peč
se določi pet volilnih enot, v kateri se voli skupno deset članov občinskega sveta. Člani občinskega sveta se volijo po
večinskem načelu.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani.
Ta volilna enota obsega del naselja Mirna Peč z ulicami:
Ivanja vas, Češence, Prisojna pot, Rožna ulica, Vihre, Rogovila, Trg in naselja Grč Vrh, Golobinjek, Dolenji Podboršt,
Gorenji Podboršt, Malenska vas.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani.
Ta volilna enota obsega del naselja Mirna Peč z ulicama Postaja in Marof in naselja Čemše, Veliki Kal, Mali Kal,
Orkljevec, Selo pri Zagorici, Globočdol, Dolenja vas pri Mirni
Peči, Šentjurij na Dolenjskem, Poljane pri Mirni Peči, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči.
V 3. volilni enoti se volita dva člana.
Ta volilna enota obsega del naselja Mirna Peč z ulico
Šranga in naselja Jablan, Goriška vas, Vrhovo pri Mirni Peči,
Mali Vrh.
V 4. volilni enoti se voli en član.
Ta volilna enota obsega naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol, Dolenji Globodol.
V 5. volilni enoti se voli en član.
Ta volilna enota obsega naselja Biška vas, Jelše, Vrhpeč in Jordankal.
Sedež volilnih enot je v Mirni Peči.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Mirna Peč.
4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati Odlok o
določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 76/02).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev
– volitev članov občinskega sveta in župana v letu 2006.
Št. 040-02/2006-1
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Mirna
Peč

Na podlagi 19., 20. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2), 2. in 6. člena
Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
(Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 69/94 – popr., 56/98, 73/98
– popr., 75/98 – popr., 67/98 – odl. US, 75/98 in 28/01 – odl.
US) in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč
na 29. redni seji dne 21. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se določajo volilne enote za volitve
članov Občinskega sveta in volitev župana v Občini Mirna Peč. Območje občine obsega Občino Mirna Peč, kot

1378.

Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi
Občine Mirna Peč

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) in 5. člena Statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03)
je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni seji dne 21. 3.
2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine
Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o grbu
in zastavi Občine Mirna Peč (Uradni list RS, 47/00).
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2. člen
(1) Spremeni se prvi odstavek 15. člena, tako da se
glasi:
– »Z globo v višini 100.000 se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v zvezi
z opravljanjem svoje dejavnosti uporablja simbole brez dovoljenja oziroma jih uporablja v nasprotju s tem odlokom.«.
(2) Spremeni se drugi odstavek 15. člena, tako da se
glasi:
– »Z globo v višini 50.000 se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
(3) Spremeni se tretji odstavek 15. člena, tako da se
glasi:
– »Z globo v višini 30.000 se kaznuje za prekršek fizična
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
3. člen
Četrti odstavek 15. člena se črta.
4. člen
Spremeni se 16. člen, tako da se glasi:
»Izvajanje določb tega odloka nadzoruje Medobčinski
inšpektorat.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 030-01/2006-1
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

1379.

Odlok o plakatiranju v Občini Mirna Peč

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS – UPB1) (Uradni list RS,
št. 100/05) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine
Mirna Peč na 29. redni seji dne 21. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o plakatiranju v Občini Mirna Peč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Odlok o plakatiranju v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju: občina) ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev,
oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju:
plakati),
– postavitev in vzdrževanje objektov ter naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta)
na javnih plakatnih mestih ter na javnih prostorih.
(2) Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v
vseh naseljih občine.
(3) Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise in označbe sedežev pravnih oseb ter drugih subjektov
in njihovih poslovnih prostorov, nameščenih na zgradbah in
funkcionalnih zemljiščih zgradb, kjer je sedež oziroma po-
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slovni prostor teh subjektov, kakor tudi ne na reklamne napise v zaprtih prostorih (izložbenih oknih, avlah), ki se nanašajo
na blago, ki se v teh prostorih prodaja ali na dejavnost, ki se
v zgradbi opravlja. Določbe tega odloka se tudi ne nanašajo
na tipizirane usmerjevalne table, postavljene v križiščih, ob
cestah in javnih poteh, ki kažejo oziroma usmerjajo k sedežu
oziroma poslovnemu prostoru pravne osebe oziroma drugega subjekta in na katerih je le napis uradnega naziva pravne
osebe oziroma drugega subjekta.
(4) Določbe tega odloka se tudi ne nanašajo na oglaševanje oziroma plakatiranje in na ureditev ter vzdrževanje
plakatnih mest, ki jih izrecno samo za svoje potrebe na ali v
svojih prostorih uredijo pravne oziroma fizične osebe.
2. člen
(1) Izvajalec posameznega plakatiranja je organizator
prireditve oziroma pravna ali fizična oseba, v katere korist je
plakatiranje izvršeno.
(2) Izvajalec plakatiranja prevzame odgovornost, da bo
plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
3. člen
(1) Vrsto, obliko in lokacijo plakatnih mest ter specifične
pogoje glede plakatiranja določi župan občine z odredbo na
predlog občinske uprave, lokacijsko informacijo izda občinska uprava občine.
(2) Občina postavlja in vzdržuje objekte in naprave za
plakatiranje iz prejšnjega člena.
(3) Občina je dolžna voditi evidenco javnih plakatnih
mest.
II. PLAKATIRANJE
4. člen
(1) Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov
je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so navedeni v
3. členu tega odloka.
(2) Izjemoma je dovoljeno plakatiranje na zasebnih zemljiščih, vendar samo s pisnim soglasjem upravljavca oziroma lastnika poslovnih prostorov. V primeru plakatiranja na
zasebnih zemljiščih veljajo določbe tega odloka glede namestitve, vzdrževanja in odstranjevanja plakatov. V primeru, da
izvajalec plakatiranja nima pisnega soglasja ali je plakatiranje
v nasprotju z določili, ki urejajo namestitev, vzdrževanje in
odstranitev, mu inšpektor lahko odredi takojšnjo odstranitev
plakatov. Če izvajalec plakatiranja ne odstrani plakatov v
odrejenem roku, to izvede pooblaščeni izvajalec na stroške
izvajalca plakatiranja. Odstranitev plakatov na zasebnih zemljiščih, ki oglaša na prireditve, shode ipd., mora biti izvršena
najpozneje v 5 urah po končani prireditvi.
(3) Izrecno je prepovedano plakatiranje na vseh drevesih, ograjah in pročeljih spomeniško varovanih objektov.
(4) Metanje oziroma raztrosevanje letakov in drugih
podobnih vsebin oglaševanja v odprte prostore in zatikanje ali lepljenje na vozila, je brez posebnega pismenega
dovoljenja z strani pristojnega občinskega organa, prepovedano.
(5) Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti
že nalepljen plakat, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki
se še ni zgodila.
(6) Brez dovoljenja pristojnega občinskega organa je
oglaševanje na vozilih in prikolicah s plakati in drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi) prepovedano.
(7) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter plakatiranje in
poškodovanje vsebine oglaševanja.
(8) Plakatov, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v
očitnem nasprotju z interesi javnega miru in javne morale, ni
dovoljeno obešati. Prav tako ni dovoljena politična propaganda, razen v času volilne kampanje.
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5. člen
(1) Pred nameščanjem plakatov na javna plakatna mesta občina odmeri komunalno takso na podlagi predpisov, ki
urejajo komunalno takso.
(2) Pred nameščanjem plakatov iz prvega odstavka
tega člena občina overi plakate z žigom občine in datumom,
do katerega dne sme viseti plakat na plakatnem mestu.

beti:

6. člen
Izvajalec plakatiranja iz 2. člena tega odloka mora skr-

– da so plakati, ki jih lepi na plakatna mesta, kvalitetno
pritrjeni,
– da so opremljeni z žigom občine in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu, če se za
tovrstno oglaševanje plačuje komunalna taksa,
– da v roku treh dni odstrani vse raztrgane in onesnažene ter poškodovane in stare plakate s plakatnih mest ter
plakatno mesto očisti,
– da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica
urejena,
– da so plakati pravočasno izobešeni in da so stari
plakati pravočasno odstranjeni,
– da prijavlja pristojni inšpekcijski službi vsako nepravilnost v zvezi z nameščanjem, vzdrževanjem in odstranjevanjem plakatov.
III. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE
KAMPANJE
7. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo posebna reklamna mesta in določi način uporabe z navodilom,
ki ga predpiše župan v skladu z predpisi, ki urejajo področje
volilne kampanje.
IV. PROSTO PLAKATIRANJE
8. člen
(1) Plačila komunalne takse so oproščene organizacije
oziroma društva, javni zavodi, ki so (so)financirana iz proračuna občine.
(2) Plačila so lahko opravičeni tudi organi državne uprave in samoupravne lokalne skupnosti na podlagi pismenega
soglasja občine.
(3) Plačila so oproščene tudi objave zaradi zaščite zdravstvenega varstva ljudi in živali ter objave zavodov s področja
vzgoje in izobraževanja.
(4) Plačila so oproščeni tudi pravne oziroma fizične osebe, društva, šole in druge organizacije, ki plakatirajo izrecno
samo za svoje potrebe na ali v svojih prostorih.
V. MOBILNO POSREDOVANJE OBVESTIL
9. člen
(1) Ob enkratnem oglaševanju ob prireditvah in v času
izvajanja volilne kampanje stranka lahko oglaša s prenosljivimi uličnimi panoji, transparenti, zvočnimi objekti ali napravami.
(2) Za enkratno nameščanje objektov ali naprav za
oglaševanje ob prireditvah in v času izvajanja volilne kampanje mora stranka pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa.
(3) Pristojni organ izda odločbo o odmeri komunalne
takse.
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VI. NADZOR
10. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice,
Občine Mirna Peč in Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: inšpekcijska služba).
(2) Za plakate in transparente, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, lahko inšpekcijska služba
odredi odstranitev na stroške odgovorne osebe organizatorja
javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge
pravne oziroma fizične osebe, v katere korist je izvršeno
plakatiranje, oziroma odredi drugačno javno oglaševanje s
plakati.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
(1) Z globo 10.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnih mest, ki so navedeni v 3. členu tega odloka oziroma če
izvajalec plakatiranja na zasebnih zemljiščih nima pisnega
soglasja lastnika ali upravljalca;
2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatno mesto,
določeno v skladu s prvim odstavkom 3. člena, brez plačila
komunalne takse in ni predpisano potrjen (žigosan) in nima
datuma;
3. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila;
4. če ne prijavi oglaševanja, kot to določa šesti odstavek
4. člena;
5. če namenoma poškoduje objekte, naprave za plakatiranje ali plakate ali prekrije vsebino plakatov;
6. če ne ravna po določbah 6. člena tega odloka;
7. če ne pridobi dovoljenja pristojnega občinskega organa v skladu z 9. členom tega odloka;
8. če ravna v nasprotju z sedmim in osmim odstavkom
4. člena tega odloka;
9. če ne pridobi dovoljenja za raztros oziroma metanje
letakov in drugih podobnih vsebin oglaševanja;
10. če plakatira v nasprotju z drugim, tretjim in četrtim
odstavkom 4. člena.
(2) Z globo 30.000 SIT se kaznuje pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, ki krši določbe zgornjega
odstavka.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
12. člen
Vrsta, oblika in lokacija javnih plakatnih mest se mora
določiti v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
plakatiranju in obveščanju na območju reklam Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/96).
14. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354-18/2006-1
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.
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1380.

Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
na območju Občine Mirna Peč

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 6. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 21/02), v zvezi s 1. členom Zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS,
št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 17. člena Zakona
o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 55/05) ter 7. in 15. člena
Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/02 in
40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni seji
dne 21. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju
Občine Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
na območju Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 87/05 in
11/06).
2. člen
V 39. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Nadzor in ukrepanje se opravlja v okviru določenega delovnega področja in zakonskih
pooblastil.«.
3. člen
40. člen se spremeni, kot sledi:
1. V prvem odstavku se besedilo spremeni tako, da se
glasi:
»Z globo 120.000 SIT se za prekršek kaznuje izvajalec
javne službe, če:
– ne izvaja pokopališke storitve skladno s 4. členom
tega odloka,
– ne izvaja pogrebne dejavnosti skladno s 5. členom
tega odloka,
– ne ureja in ne vzdržuje pokopališča skladno s 6. členom tega odloka,
– ne obračunava najemnine za grobove, cene pokopaliških in pogrebnih storitev, skladno s 37. členom tega
odloka,
– opusti predpisana ravnanja iz 22., 35. člena tega odloka.«.
2. Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Z globo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«.

če:

4. člen
41. člen se spremeni, kot sledi:
»Z globo 20.000 SIT se za prekršek kaznuje uporabnik,

– ne uporablja objektov in storitev ter ne plačuje uporabe objektov in storitev, ki so obvezne po tem odloku,
– ne spoštuje navodil koncesionarja in drugih predpisov,
ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in
sanitarnega varstva in druge predpise.«.
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5. člen
Ta spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354-01/2005-3
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

1381.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Prostorsko
ureditvenih pogojev za podeželski prostor
Občine Mirna Peč

Na podlagi 34. in 173. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in
15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99,
52/01 in 40/03), je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni seji dne 21. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Prostorsko
ureditvenih pogojev za podeželski prostor
Občine Mirna Peč
Splošne določbe
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev
Prostorsko ureditvenih pogojev za podeželski prostor Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 64/03 in 83/03 – popr.) (v
nadaljevanju: sprememba in dopolnitev PUP).
Spremembo in dopolnitev PUP je izdelalo podjetje BD
PROJEKTIRANJE d.o.o. pod št. PUP-02/05. Sestavljata jo
odlok in kartografski del. V ostale sestavine Prostorsko ureditvenih pogojev za podeželski prostor Občine Mirna Peč
(Uradni list RS, št. 64/03 in 83/03 – popr.) te spremembe in
dopolnitve PUP ne posegajo.
Razlogi in pravna podlaga za spremembo
in dopolnitev PUP
2. člen
S to spremembo in dopolnitvijo PUP se uskladi prikaz
namenske rabe zemljišč in območij naravnih vrednot v grafičnem delu PUP s Spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Novo
mesto za območje občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 37/01
in 99/02 in 79/04) (v nadaljevanju občinski prostorski planski
akt) ter vnesejo nova območja naravnih vrednot. Obenem
se dopolni tudi besedilo PUP s podrobnejšimi merili in pogoji
(ki ne posegajo v strokovni koncept PUP) z namenom, da
se zagotovi boljša uporabnost tega prostorsko izvedbenega
akta za časa njegove veljavnosti.
V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02 in 8/03) (v nadaljevanju: ZureP), veljajo prostorsko
ureditveni pogoji iz 25. člena Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: ZUN) do dne uveljavitve
prostorskega reda občine, najdlje pa tri leta po uveljavitvi
strategije prostorskega razvoja Slovenije (do 15. 7. 2007).
V času veljavnosti prostorsko ureditvenih pogojev je možno
izvajati njihove spremembe in dopolnitve.
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Sprememba in dopolnitev PUP
3. člen
Namenska raba površin v kartografskem delu PUP se
dopolni z na novo opredeljeno namensko rabo površin iz
občinskih prostorskih planskih aktov.
4. člen
V kartografski del PUP se vnesejo nova območja naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij iz občinskih prostorskih planskih aktov ter nova območja NATURA 2000.
5. člen
V 17. členu se dovoljeno razmerje tlorisov objektov z
»od 1:2 do 1:2,5« popravi na »od 1:1,5 do 1:2,5« – popravek
ne velja v evidentiranih območjih kulturne dediščine.
6. člen
Na koncu tretjega odstavka 25. člena se za stavkom:
»V kolikor se daljša stranica orientira pravokotno na plastnice
tako, da čelo objekta gleda v dolino, ne sme biti stranica, ki
gleda v dolino širša od 3 m.« doda:
»Širša od 3 m (do 5 m ±10%) sme biti v primeru, da
lastnik vinograda ali sadovnjaka, v okviru katerega se načrtuje izgradnja zidanice, v tem vinogradu ali sadovnjaku ne
razpolaga z nobeno parcelo, ki bi bila širša od 15 m oziroma
gradnja zidanice na širšem delu parcele pod nobenim pogojem ni možna, V kolikor je možno s sosedom doseči dogovor
o manjšem odmiku od parcelne meje od 4 m, pa ima tudi v
primeru parcele ožje od 15 m orientacija slemena vzporedno
s plastnicami prednost. Sosed mora svoje strinjanje oziroma
nestrinjanje z manjšim odmikom od 4 m izjaviti pisno;«
7. člen
Popravi se pisava v 23., 24. in 25. členu (Merila in pogoji za poseganje v območja, kjer prevladuje vinogradniška
dejavnost), iz pokončnega v ležeči tisk, ker morajo biti določila, ki veljajo za legalizacijo zidanic, označena z ležečim
tiskom:
(23. člen – Splošni pogoji):
– Zidanico je možno zgraditi v vinogradu (ali sadovnjaku),
ki ima najmanj 8 arov zasajenih vinskih trt (ali sadnega drevja;
možna je tudi kombinacija vinograda in sadovnjaka);
– velike kleti za spravilo vina, ki jih potrebujejo poklicni
vinogradniški obrati, je možno zgraditi tako, da so v celoti
zasute z zemljo. Viden je lahko le del okoli vhoda v klet (do
3 m širine in 3 m višine; +-10%);
– ohranja se primarna vloga zidanic – to je pomožnega
gospodarskega objekta v vinogradu. Osnovna celica – klet
za spravilo vina in vinogradniške opreme – se lahko nadgradi tudi s funkcijo občasnega bivanja po (v tem dokumentu)
predpisanih pogojih;
– pogoj za izvedbo zidanice z dodatno bivalno funkcijo
je urejena komunalna oskrba (preskrba z vodo in odvajanje
odplak. Kjer ni kanalizacije, mora biti omogočen dostop za
cisterno za čiščenje greznic), urejena prometna in energetska infrastruktura,
– večjih turistično-rekreacijskih objektov in površin kot
so smučišča, teniška igrišča, hoteli in podobno v območjih
s prevladujočo vinogradniško dejavnostjo ni dovoljeno izvajati. Dovoljujejo se le takšne oblike turistične dejavnosti ter
z njimi povezani objekti, ki temeljijo na sonaravni, kmetijsko
obarvani identiteti kraja;
– v območjih s prevladujočo vinogradniško dejavnostjo
je poleg zidanic možno graditi tudi gostinske objekte s kapaciteto do 100 gostov ter druge objekte povezane z izvedbo
vinske turistične ceste in turističnim razvojem kraja. Pogoj
za izvedbo teh objektov je zagotovljena vsa potrebna komunalna oprema, ustrezen cestni dostop in dovolj parkirnih
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površin. Arhitekturni pogoji za take objekte, lokacijski pogoji
in pogoji urejanja zunanjih površin okrog njih so enaki kot za
gradnjo stavb izven ureditvenih območij naselij in so opisani
v tem dokumentu;
– za potrebe večjih vinogradniških posestev je v vinogradniških območjih dovoljena tudi postavitev lesenih strojnih
lop. Te morajo imeti sleme vzporedno s plastnicami, široke
smejo biti največ 10 m, streha pa mora imeti naklon 45º
(±10%) in opečno kritino v naravni oranžno-opečni barvi ali
drugo kritino enake barve (kritina, ki ni opečna, mora biti narejena tako, da se barva ne spere). Priporočajo se bobrovci,
ostali strešniki naj bodo čim bolj gladki;
– zidanice, ki so bile zgrajene brez ustrezne prostorske
dokumentacije je možno legalizirati pod pogojem, da imajo
najmanj 8 arov vinograda ali sadovnjaka v uporabi (možna je
tudi kombinacija), da izpolnjujejo pogoje iz tega dokumenta
označene z ležečim tiskom, ter da so bile dograjene do tretje
gradbene faze pred objavo Prostorsko ureditvenih pogojev
za podeželski prostor Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 34/03 in 83/03 – popr.) v Uradnem listu RS.
(24. člen – Urejanje območij vinogradov in sadovnjakov):
– Obstoječe površine zasajene z vinogradi in sadovnjaki se ohranjajo. Možna je širitev vinogradniških površin in
zasaditev večjih sadovnjakov na primernih legah, še posebej
na območjih, ki se zaraščajo z gozdom;
– vinogradništvo in sadjarstvo sta v tej ureditveni enoti
prevladujoči kmetijski panogi, zato se ji morajo druge kmetijske panoge podrediti. Dovoljena je uvedba tržno zanimivih
vrst (npr. jagodičevje), pri čemer pa je treba zagotoviti členjenost pridelovalnih površin v skladu s sedanjim vzorcem
izmenjave kultur;
– sekanje živih mej in osamelih dreves je dovoljeno le
v obsegu, ki bistveno ne spreminja prostorske in ekološke
pestrosti;
– zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev
ni dovoljeno, ravno tako ne zasaditev neavtohtonega drevja
in grmovja;
– večje spremembe reliefa, ki bi spremenile krajinsko
sliko območja, niso dovoljene;
– izboljšave kmetijskih zemljišč so dovoljene le v okviru,
ki bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in površinskega
pokrova. Izgradnja zidanih opornih zidov za utrjevanje obdelovalnih teras ni dovoljeno. Dopustna je le izvedba tradicionalnih kamnitih opornih zidov s kamni vsajenimi direktno
v zemljino;
– izboljšave kmetijskih zemljišč, ki bi zahtevale, ali povzročile uničenje in poškodbe izjemnih mikroreliefnih oblik
– kraških pojavov, kot so suhe struge, bruhalniki, izviri, požiralniki, vrtače in podobno, niso dovoljene;
– zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena
s postavitvijo ograj električnega pastirja, ki ne sme prekiniti
ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali;
– dovoljena je izgradnja vodnih zbiralnikov na neizpo
stavljenih legah;
(25. člen – Pogoji za oblikovanje zidanic in zunanjo
ureditev okrog zidanic):
– Zidanica z bivalno funkcijo ima lahko poleg prostora
za spravilo vina in vinogradniške opreme (v nadaljevanju:
klet) tudi bivalni del v velikosti apartmaja za eno družino (4+1
oseb), kar obsega eno spalnico, bivalni prostor s kuhinjskim
nizom in jedilnico ter WC + tuš;
– zidanice imajo lahko klet v celoti vkopano, delno vkopano ali povsem vidno. V kolikor je klet v celoti vkopana, ima
lahko zidanica največ klet, pritličje (bivalni del) in podstrešje
brez kolenčnega zidu. Če je klet zasuta samo delno (ena
od daljših stranic kleti mora biti popolnoma zasuta), višina
vidnega dela zidu zidanice ne sme v nobeni točki presegati
4 m od nivoja terena do kapne lege. V primeru, da želi inve-
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stitor zgraditi visok kolenčni zid v mansardi, mora biti toliko
kletnega dela vkopanega, da je skupna višina nad terenom
vidnega dela zidu zopet največ 4 m do kapne lege. Kletni
del, ki je skrit pod zemljo, je lahko poljubno velik. Kletni del
je lahko tudi povsem ločen od bivalnega. V tem primeru mora
biti v celoti vkopan v teren. Viden je lahko le del okoli vhoda
v klet (do 3 m širine in 3 m višine; ±10%); dolžina posameznega volumna vidnega dela zidanice sme biti največ 7 m,
širina pa 5 m (+-10%);
– strehe morajo imeti naklon 45° in opečno kritino v
naravni oranžno-opečni barvi ali drugo kritino v enaki barvi
(kritina, ki ni opečna, mora biti narejena tako, da se barva ne
more sprati). Najbolj se priporočajo bobrovci, ostali strešniki
pa naj bodo manjših dimenzij in čim bolj gladki. Izvedba čopov ni dovoljena. Lahko se uporabi leseno kritino nad lesenimi »hrami« ali slamnato. Sleme strehe mora biti vzporedno z
daljšo stranico objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren
se daljše sleme orientira vzporedno s plastnicami. V kolikor
se daljša stranica orientira pravokotno na plastnice tako, da
čelo objekta gleda v dolino, ne sme biti stranica, ki gleda v
dolino širša od 3 m. V kolikor lastnik vinograda ali sadovnjaka, v okviru katerega se načrtuje izgradnja zidanice, v tem
vinogradu ali sadovnjaku ne razpolaga z nobeno parcelo,
ki bi bila širša od 15 m oziroma gradnja zidanice na širšem
delu po nobenim pogojem ni možna, je dovoljena tudi orientacija slemena zidanice pravokotno na plastnice. V kolikor
je možno s sosedom doseči dogovor o manjšem odmiku od
parcelne meje od 4 m, pa ima tudi v primeru parcele ožje od
15 m orientacija slemena vzporedno s plastnicami prednost.
Sosed mora svoje strinjanje oziroma nestrinjanje z manjšim
odmikom od 4 m izjaviti pisno;
– strešni napušč nad polnim trikotnim čelom ne sme biti
večji od 40 cm;
– balkonov ni dovoljeno graditi;
– v kolikor je zid kamnit ali obložen s kamnom, naj bo
to domač, grobo obdelan kamen, zložen v tradicionalnem
vzorcu (daljše stranice posameznih kosov kamna naj bodo
položene vodoravno; tako imenovani kiklopski zid je prepovedan);
– barve zunanjih, ometanih zidov morajo biti nevsiljive.
Bleščeče ali intenzivne barve se lahko uporabljajo samo v
obliki detajla kot poudarek. Fasadna obloga je lahko delno
tudi lesena. Vidni del zidanice je lahko v celoti narejen iz lesa,
kar pa mora biti izvedeno na način, ki je značilen za starejše
lesene objekte mirnopeškega območja;
– vsi vidni leseni deli na fasadi zidanice morajo biti
enake barve;
– vrat (navadno steklenih, balkonskih) tik ob katerih stoji
okno s parapetom ni dovoljeno izvajati. Na kolenčni zid mansarde ni dovoljeno vgrajevati oken. Za osvetljevanje mansard
naj se odprtine zgradijo na trikotnih čelih; okna na strehi so
lahko samo majhna, ležeča. Refleksnih stekel na zidanicah
ni dovoljeno uporabljati;
– vse ograje na zidanicah morajo biti diskretne (priporočajo se lesene);
– pri prenovi obstoječih zidanic in obnovi njihove zunanje ureditve se morajo upoštevati pogoji, ki veljajo za gradnjo novih zidanic (npr. za zamenjavo strešne kritine naj se
uporabi predpisana kritina, fasada prepleska v predpisanih
barvah, ipd.);
– pred zidanico je možno urediti prostor za posedanje in
obedovanje, ki je lahko obdan z brajdo, ali nadkrit s pergolo
po kateri raste trta. V kolikor je potrebna zaščita pred dežjem,
naj bo prostor nadkrit z leseno nadstrešnico, ki naj ima enako
kritino kot zidanica;
– razen vinograda in sadnega drevja je možno ob zidanici urediti še manjši zelenjavni vrt, zasaditi nekaj trdicionalnih vrst rož, sicer pa naj bo okrog zidanice trava. Kot
okrasne rastline se lahko uporabijo vrtnice plezalke, bršljan
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in podobne plezalke. Neavtohtonih drevesnih in grmovnih
vrst ni dovoljeno saditi;
– pohodne površine okrog zidanic naj bodo utrjene s
kamni položenimi na zemljo ali ilovico. Kjer so tla kamnita,
utrjevanje ni potrebno. Zunanje stopnice na kamnitih tleh naj
se uklešejo v skalo in po potrebi dopolnijo s posameznimi
kamni. V kolikor je potrebno stopnišče utrditi z betonom, naj
bo ta uporabljen kot nosilna konstrukcija, stopnice pa naj
bodo iz celih kosov kamna. Tlakovanja z modernimi, netradicionalnimi oblikami (asfalt, betonski in podobni tlakovci,
ipd.) ni dovoljeno;
– morebitni oporni zidovi se izvedejo v kamnu, položenem na tradicionalen način (daljše stranice ležijo vodoravno;
tako imenovani kiklopski zidovi niso dovoljeni). Od parcelne
meje morajo biti odmaknjeni min 1,5 m, če so visoki do 1 m.
V kolikor investitor pridobi soglasje lastnika sosednje parcele
je lahko odmik opornega zidu, visokega do 1m tudi manjši,
vendar ne manj kot 0,5 m. V primeru višjega opornega zidu,
mora biti odmik 1,5 m ne glede na soglasje lastnika sosednjega zemljišča. Oporne zidove se sme uporabiti le v primeru, da zavarovanje brežine ni možno na drugačen način;
– za turistične zidanice veljajo enaki pogoji kot za običajne zidanice. Razen tega morajo imeti pitno vodo zagotovljeno iz javnega vodovoda;
– turistična zidanica z nočitvenimi kapacitetami mora
izpolnjevati vse pogoje, ki so predpisani za zidanico z bivalnim delom za eno družino (4+1 oseb). Turistična zidanica kot
vinotoč naj ima v bivalnem delu zidanice urejen večji jedilni
prostor in boljšo kuhinjo. Taka zidanica mora imeti ločene
sanitarije za moške in ženske.
8. člen
53. člen se dopolni z naslednjim besedilom:
– »Nadzemne in podzemne komunalne vode, objekte
(vodohrani, črpališča, male čistilne naprave,…) in naprave ter
energetske vode (elektrovode in plinovode) in telekomunikacijske vode je dovoljeno graditi razen na stavbnih zemljiščih
tudi na kmetijskih in gozdnih zemljiščih ob predhodni strokovni presoji in v skladu s pogoji pristojnega organa ali službe s
področja kmetijstva ali gozdarstva.
– Na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč je dovoljeno graditi tudi enostavne objekte prometne infrastrukture
opredeljene s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v
zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št.
114/03).«
Končne določbe
9. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega dokumenta opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota
Novo mesto.
10. člen
Dokument je stalno na vpogled na Občini Mirna Peč.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-01/2005-5
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.
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Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode na območju
Občine Mirna Peč

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba
US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99
– odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba
US, 87/01 – Zsam 1, 16/02 – sklep US in 51/02), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 6. in 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 23/05,
UPB-1), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 21/02) in 15. člena
Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in
40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni seji
dne 21. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Mirna Peč
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja na območju Občine Mirna Peč
(v nadaljevanju: občina) način opravljanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako,
da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov javne službe,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.
2. člen
Namen odloka je predvsem:
– zagotavljanje in upravljanje javnega dobra,
– uveljavljanje državnih zakonov in ostalih predpisov,
ki se nanašajo na varovanje okolja in posebej na varovanje
voda,
– smotrno planiranje, gradnja in uporaba javne kanalizacije,
– razporejanje stroškov obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije,
– varovanje okolja.
3. člen
(1) Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se
povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske
vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom
prekritih javnih površin. Objekti in naprave javne kanalizacije
so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb
na javno kanalizacijo in pretočne ter nepretočne greznice in
male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso
objekti javne kanalizacije.
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(2) Priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski
vod ter z njim povezane tehnološke naprave, kot so peskolov, lovilec olj in črpališče za prečrpavanje odpadne vode,
ki je namenjen odvajanju odpadne vode v omrežje javne
kanalizacije. Kanalizacijski priključek po tem odloku je del
interne kanalizacije, ki je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega
jaška ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni
možno postaviti.
(3) Uporabnik javne kanalizacije je fizična ali pravna
oseba, ki je lastnik ali solastnik stavbe ali zemljišča, ki je
priključena na javno kanalizacijo oziroma koristi storitve javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in
padavinskih voda.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih prepisih,
ki so izdani na podlagi zakonov.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Javno službo na celotnem območju občine izvaja pooblaščena organizacija (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
5. člen
(1) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s
programom za obvladovanje kakovosti poslovanja in s programom oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga
mora izdelati izvajalec in ga potrdi župan.
(2) Izvajalec javne službe ima pri upravljanju javne kanalizacije predvsem naslednje naloge:
– skrbi za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za
njeno nemoteno obratovanje,
– vodi kataster javne kanalizacije,
– vzdržuje javno kanalizacijo,
– izdaja smernice in soglasja v skladu z odlokom, Tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi,
– nadzira odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– izvaja in nadzira priključke na javno kanalizacijo,
– obračunava storitve kanalščine, čiščenja in drugih
pristojbin, določenih s predpisi.
(3) Izvajalec mora vsako leto, najkasneje do 31. marca,
poslati organu, pristojnemu za gospodarske javne službe,
poročilo o izvajanju Programa iz prejšnjega odstavka tega
člena.
3. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN – STORITEV
JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV
6. člen
Javna služba obsega:
– upravljanje in vzdrževanje javne kanalizacije,
– čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, ki
se odvajajo v javno kanalizacijo,
– praznjenje greznic in obdelavo njihove vsebine, prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč in prevzem blata malih čistilnih naprav ter njegovo obdelavo,
– izvajanje obratovalnega monitoringa za komunalne
čistilne naprave.
7. člen
Čiščenje odpadne vode na območju občine se prostorsko zagotavlja:
– v lokalnih komunalnih čistilnih napravah za komunalne odpadne in padavinske vode, ki se odvajajo preko lokalnih
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kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so priključene nanje in
ki so v upravljanju javne službe,
– v malih čistilnih napravah, ki niso v upravljanju javne
službe.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH
DOBRIN
Splošni pogoji
8. člen
Pogoji za zagotavljanje storitev javne službe so:
– zgrajeno sekundarno, primarno, magistralno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
– zgrajene komunalne čistilne naprave.
9. člen
(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja
ali preureja javna kanalizacija, je priključitev ali preureditev
obstoječega priključka na javno kanalizacijo obvezna za vse
objekte v naselju in zunaj naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi
nastajanja komunalne odpadne vode, preračunano na 1 m
dolžine kanalskega voda, ki ga je potrebno zagotoviti za
priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, ter pri
tem ni potrebno premagovati več kot 5 m negativne višinske
razlike.
(2) V primeru izgradnje lastnega črpališča so gospodinjstva oproščena plačila prispevka pred priključitvijo pri
izvajalcu. Stroške izgradnje lastnega črpališča nosi v celoti
uporabnik.
(3) Izvajalec mora v roku 30 dni od pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma pričetka poskusnega obratovanja
javne kanalizacije obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna, in
mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno
kanalizacijo se mora opraviti v roku 6 mesecev od prejema
obvestila o obvezni priključitvi.
(4) Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno
čistilno napravo, se mora priključiti neposredno na javno
kanalizacijo. Greznico ali malo komunalno čistilno napravo
je potrebno po izločitvi iz uporabe očistiti.
10. člen
(1) Kadar je s projektno dokumentacijo določeno, da
bo novo zgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih
kanalizacijskih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji
s pogodbo le-te predati v last občine.
(2) Prevzem obstoječih lokalnih sistemov kanalizacije,
ki obratujejo, se lahko preda v last občine in upravljanje
izvajalcu na podlagi pregleda in pisnega strokovnega mnenja izvajalca. Mnenje izvajalca lahko nadomesti manjkajoče
dokumente za tak lokalni sistem kanalizacije. Postopek prevzema, po pooblastilu občine, opravi izvajalec. Prevzem se
opravi s pogodbo.
(3) Za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije, iz
prvega in drugega odstavka tega člena, mora biti predložena
dokumentacija, izračunani stroški obratovanja in določena
cena, in sicer:
1. dokumentacija:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– potrdilo o vnosu v kataster,
– zapisnik o opravljenih preskusih vodotesnosti,
– poročilo o pregledu s kamero za pregled kanalov,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
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– overovljene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici
dostopa do omrežja in objektov javne kanalizacije,
2. stroški obratovanja javne kanalizacije, ki se predaja,
in stroški, povezani s prevzemom,
3. cena, ki bo izvajalcu omogočala nemoteno upravljanje prevzete javne kanalizacije.
Pogoji priključitve na javno kanalizacijo
11. člen
(1) Priključitev na javno kanalizacijo je dovoljena samo
na podlagi pisnega soglasja izvajalca.
(2) Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da
ne nastane škoda na priključeni stavbi v primeru, ko je v
omrežju javne kanalizacije na mestu priključitve tlak, ki je
ekvivalenten koti terena oziroma mora biti onemogočena
možnost vdora vode iz kanalizacijskega omrežja v priključeno stavbo.
12. člen
Največja dovoljena količina odpadne vode iz stavbe,
ki se odvaja v javno kanalizacijo, je odvisna od prevodnosti
javne kanalizacije.
13. člen
(1) Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka.
(2) V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka
ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več stavb preko enega – skupinskega kanalizacijskega
priključka, s čemer pa morajo soglašati vsi lastniki tega
priključka.
14. člen
Nadzor nad deli priključitve na javno kanalizacijo izvede
izvajalec na stroške uporabnika.
15. člen
Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno in javno
lastnino. Izvajalcu mora biti omogočen dostop.
16. člen
(1) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki je v lasti lastnika stavbe, mora lastnik za postavitev
revizijskega jaška predložiti izvajalcu dovoljenje lastnika zemljišča, kjer je možno postaviti revizijski jašek.
(2) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti
izven stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati
in opravljati kontrolo odpadne vode.
17. člen
V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi tehnološka
voda po predpisanih pogojih. V takih primerih mora biti interna kanalizacija izvedena ločeno za tehnološko vodo in
komunalno odpadno vodo. Združitev internih kanalizacij je
možna le za merilnim mestom za tehnološko vodo.
18. člen
Kanalizacijski priključek se lahko ukine na podlagi utemeljenega pisnega zahtevka uporabnika. Stroške ukinitve
krije uporabnik.
Pogoji za prekinitev odvajanja odpadne vode
19. člen
(1) Izvajalec javne službe lahko na podlagi odločbe
pristojnih inšpekcijskih služb, na stroške uporabnika brez
odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane
ob tem, najprej prekine odvajanje odpadnih in padavinskih
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voda, in sicer tako, da se uporabniku prekine odtok iz notranje kanalizacije v javno kanalizacijo in nato dobavo vode iz
javnega vodovoda, kadar:
– je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav
v njej ogroženo obratovanje javne, kanalizacije ali proces
čiščenja na komunalni čistilni napravi,
– z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo vode,
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje
in premoženje prebivalcev.
(2) Izvajalec javne službe lahko na podlagi odločbe
pristojnih inšpekcijskih služb, na stroške uporabnika brez
odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, najprej
prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda, in sicer
tako, da se uporabniku prekine odtok iz notranje kanalizacije
v javno kanalizacijo in nato dobavo vode iz javnega vodovoda predvsem v naslednjih primerih:
– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden brez soglasja izvajalca,
– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev
drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski
priključek ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
– uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in stopnje onesnaženosti odpadne vode ali pregled na kanalizacijskem priključku,
– uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka,
– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v
zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
– uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu,
niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode, v
roku, ki je na njem naveden.
(3) Prekinjeno odvajanje odpadne in padavinske vode
velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve
in ponovne priključitve plača uporabnik.
20. člen
(1) Izvajalec ima pravico prekiniti odvod odpadne vode
za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih
okvar na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen začasen način odvajanja odpadne vode in o vzrokih
ter času trajanja prekinitev ter navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo pravočasno obvestiti uporabnike
preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno primeren
način.
(2) V primeru višje sile ima izvajalec pravico, brez povračila stroškov, prekiniti ali omejiti odvajanje odpadne vode,
mora pa postopati skladno z načrtom ukrepanja v primeru
višje sile, ki ga pripravi organ, pristojen za zaščito in reševanje.
(3) Višja sila po tem odloku so potres, požar, poplave,
izpad energije in velike okvare na javni kanalizaciji.
Obveznosti izvajalca
21. člen
Obveznosti izvajalca po tem odloku so:
– zagotavljanje obratovanja javne kanalizacije v okviru
razpoložljivih zmogljivosti,
– planiranje obnov, širitev, dopolnitev in avtomatizacije
javne kanalizacije,
– obveščanje uporabnikov o načrtovanih prekinitvah
odvajanja odpadne vode in času trajanja prekinitve,
– vodenje katastra javne kanalizacije in predpisanih
evidenc,
– redno obračunavanje storitev javne službe,
– izvajanje rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji,
– vodenje investicijskih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji,
– izdajanje smernic in mnenj k prostorskim izvedbenim
aktom v zvezi z javno kanalizacijo,
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– izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim
rešitvam ter soglasij k uporabnim dovoljenjem za posege,
povezane z javno kanalizacijo,
– priključevanje stavb uporabnikov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in obveščanjem o tem,
– kontroliranje ustreznosti kanalizacijskega priključka in
interne kanalizacije uporabnika pred priključitvijo stavbe na
javno kanalizacijo na njegove stroške,
– ravnanje v skladu z določbami tehničnega pravilnika
in z njimi seznanjati uporabnike,
– kontroliranje stanja kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika na njegove
stroške.
22. člen
Izvajalec izdaja smernice in mnenja skladno z zakonom
o urejanju prostora, projektne pogoje, mnenja in soglasja pa
skladno z zakonom o graditvi objektov.
23. člen
Za izdajo projektnih smernic, mnenj, pogojev in soglasij
je treba predložiti dokumentacijo, ki je navedena v 47. členu
Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji.
24. člen
Izvajalec ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov
iz javne kanalizacije v primeru:
– poplav,
– ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in
zalednih vod,
– ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem,
– primerih višje sile in drugih izrednih dogodkih.
25. člen
Izvajalec mora zagotoviti informacije o:
– praznjenju greznic,
– prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– obratovalnem monitoringu za komunalne čistilne naprave,
– pogojih in času izvajanja storitev javne službe.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
26. člen
Uporabniki javne kanalizacije so fizične ali pravne osebe, ki so lastniki stavbe ali zemljišča, ki so priključena na
javno kanalizacijo.
27. člen
(1) Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s
predpisi in soglasjem za priključitev.
(2) Če za določeno vrsto odpadne vode niso sprejeti
predpisi o mejni koncentraciji, se uporabljajo predpisi ali
smernice, ki veljajo v Evropski uniji.
28. člen
(1) Uporabnik ne sme odvajati ali zlivati v javno kanalizacijo odpadne vode, ki povzročajo motnje pri odvajanju odpadne
vode ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi.
(2) V primeru, da izvajalec ugotovi, da je uporabnik
odvajal ali izlil v javno kanalizacijo odpadno vodo iz prvega
odstavka tega člena, izvajalec obvesti o dogodku inšpektorat,
pristojen za varstvo okolja in organ nadzora po tem odloku,
opravi preiskave in tehnološke meritve, ugotovi zmanjšanje
učinkovitosti čiščenja na komunalni čistilni napravi ter druge posledice, skladno s postopkom, predvidenim za takšne
primere. Izvajalec bo nastalo škodo ocenil in od uporabnika
zahteval povrnitev nastale škode.
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29. člen
(1) Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena
ali se tudi po operativnem programu ne predvideva in se
odpadna voda iz stavb odvaja v greznice ali male čistilne naprave, je lastnik stavbe dolžan z izvajalcem skleniti pogodbo
o praznjenju greznice oziroma odvozu blata iz male čistilne
naprave in o izvajanju obratovalnega monitoringa.
(2) V primeru, ko izvajalec ugotovi, da vsebina greznice, ki je bila pripeljana na centralno čistilno napravo, ne
ustreza pogojem za sprejem, naredi potrebne analize ter
uredi obdelavo in odstranitev neustrezne vsebine na stroške
uporabnika.
Vsebine greznic, blata iz malih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij
ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo.
(3) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja
javne kanalizacije, ni dovoljena gradnja greznic, temveč se
predvidi gradnja malih čistilnih naprav. Obstoječe greznice
so dolžni lastniki odstraniti iz uporabe najkasneje do 31. 12.
2010, če je stavba na vodovarstvenem območju. Na ostalem
območju občine pa najkasneje do 31. 12. 2018. Greznice je
potrebno nadomestiti z malimi čistilnimi napravami, ki imajo
ustrezen cetrifikat.

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.

30. člen
(1) Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja tehnološko odpadno vodo, mora letno poročilo o emisijskem monitoringu,
ki je izdelano skladno s predpisi o emisijskem monitoringu za
odpadno tehnološko vodo, posredovati izvajalcu v pisni ali
elektronski obliki do 28. februarja za preteklo leto.
(2) Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega
monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane
evidence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika,
morajo biti izvajalcu vedno na razpolago.

8. NADZOR

31. člen
Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva
na lastnosti in količine tehnološke odpadne vode, do katerih
je prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, sprememb
obsega proizvodnje, prenehanja določene dejavnosti, načina
predčiščenja odpadne vode ali zaradi drugih podobnih vzrokov pridobiti soglasje izvajalca.
32. člen
Uporabniki, priključeni na javno kanalizacijo, morajo:
– pridobiti projektne pogoje in soglasja, kot to določa
22. člen tega odloka,
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave, vgrajene vanjo,
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
merilnih mest, za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,
– dovoliti dostop in opravljanje del na svoji lastnini ali
posesti, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka
in interne kanalizacije ali ugotavljanje količin in lastnosti
odpadne vode,
– javljati izvajalcu vse okvare na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vse pojave, ki
bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvod
odpadne vode in obračun stroškov,
– plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne in
padavinske vode,
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun na osnovi enega obračunskega vodomera, in sporočiti
izvajalcu naslov upravitelja stavbe ali pooblaščenega prejemnika računa,
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količine in
lastnosti tehnološke odpadne vode,

6. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
33. člen
Javna služba se financira iz:
– plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– proračuna občine,
– takse in drugih virov.
7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
34. člen
Infrastrukturni objekti in naprave javne kanalizacije na
območju Občine Mirna Peč so v lasti Občine Mirna Peč.
35. člen
Naprave in oprema, ki so potrebne za izvajanje javne
službe, so v lasti izvajalca.

36. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč
in Žužemberk.
9. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
(1) Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
pravna oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju s 23. členom,
– ravna v nasprotju s sprejetimi akti na osnovi tega
odloka.
(2) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe
– izvajalec.
38. člen
(1) Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
pravna oseba – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju s 17. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena,
– 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,
– ravna v nasprotju s sprejetimi akti na osnovi tega
odloka.
(2) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
39. člen
Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
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– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom,
– ravna v nasprotju s sprejetimi akti na osnovi tega
odloka.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Murska Sobota za leto 2005

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna
Mestne občine Murska Sobota.

40. člen
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji in Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije sprejme
Občinski svet Občine Mirna Peč in se objavita v Uradnem
listu Republike Slovenije. Le-ta določata podrobnejša navodila in tehnične normative delovanja z namenom, da se
poenoti izvedba in doseže zanesljivost delovanja in s katerimi
se uredi zlasti:
– smernice za projektiranje in gradnja javne kanalizacije,
– tehnične normative za priključevanje na javno kanalizacijo,
– normative o sestavi odpadne vode, ki se smejo odvajati v javno kanalizacijo,
– način ugotavljanja stopnje onesnaženosti odpadnih
voda,
– način obračunavnja stroškov odvajanja in čiščenja
odpadnih voda,
– način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora javne kanalizacije, soglasij za gradnjo javne kanalizacije
in priključitev nanjo,
– način ravnanja z odpadnimi vodami na območjih, kjer
ni javne kanalizacije.
41. člen
Pravilnika iz 40. člena tega odloka mora občinski svet
prejeti najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega
odloka.
42. člen
Infrastrukturni objekti in naprave javne kanalizacije, ki
so v lasti izvajalca, se prenesejo v last občine z uveljavitvijo
Zakona o javnih podjetjih.

2. člen
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov proračuna,
računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja
proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in
odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto
2005 z naslednjo višino skupnih prihodkov in odhodkov:
Prihodki proračuna 3.206.109.144,80 SIT.
Odhodki proračuna 2.997.412.725,09 SIT.
Presežek prihodkov 208.696.419,71 SIT.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska
Sobota za leto 2005 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih
zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KontoNaziv
I.

70

Realizacija 2005

SKUPNI PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

3.036.912.800,34

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.404.369.190,34

DAVČNI PRIHODKI

1.948.176.578,55

700 Davek na dohodek in dobiček

1.471.424.590,36

703 Davek na premoženje

360.601.181,11

704 Domači davki na blago in storitve

116.150.807,08

43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
javni kanalizaciji (SDL, št. 10/84, 7/88 in 8/88).

71

456.192.611,79

44. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

711

Št. 354-19/2006-1
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki
premoženja
Upravne takse

3.994.522,98

712 Denarne kazni

24.145.133,57

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

17.729.320,95

714 Nedavčni prihodki

298.176.172,34

72

169.044.270,28

KAPITALSKI PRIHODKI

720 Prodaja osnovnih sredstev
722 Prodaja zemljišč in nematerialnega
premoženja

MURSKA SOBOTA
1383.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Murska Sobota za leto 2005

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02) in
17. ter 110. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet
Mestne občine Murska Sobota na 28. seji dne 15. marca
2006 sprejel

112.147.461,95

73

PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov
74

TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

5.639.603,84
163.404.666,44
530.000,00
530.000,00
462.969.339,72
462.969.339,72

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.958.588.352,63

40

TEKOČI ODHODKI

657.798.569,51
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

Št.

211.174.293,70
34.794.401,70
388.499.235,41
14.152.894,85

409 Sredstva rezerv
41

TEKOČI TRANSFERJI

9.177.743,85
1.222.956.485,90

410 Subvencije
411

Transferji posameznikov

413 Drugi domači transferji

547.639.688,51

42

792.359.162,80

INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

792.359.162,80

43

285.474.134,42

INVESTICIJSKI TRANSFERJI

431 Inves. transf. pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proč. uporabniki

112.643.391,58

432 Investicijski transferji

172.830.742,84

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)

78.324.447,71

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(II.-I.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL (75)

750 Prejeta posojila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAP. DELEŽEV (44)

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
VI.

3.196.344,46
3.196.344,46
0,00
3.268.332,00
3.268.332,00
0,00

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(IV. – V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

166.000.000,00

500 Domače zadolževanje

166.000.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (55)

35.556.040,46

550 Odplačilo domačega dolga

35.556.040,46

IX.

SPREMEMBE STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

208.696.419,71

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

130.443.959,54

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX)

–78.324.447,71

3569

5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi
tudi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0044/2006-150
Murska Sobota, dne 15. marca 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

450.728.814,04
217.545.375,00

Stran

4. člen
Po zaključnem računu za leto 2005 niso bila formirana
sredstva za stalno proračunsko rezervo.

7.042.608,35

412 Transferji neprofitnim organizacijam
in ustanovam
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NOVO MESTO
1384.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Novo mesto za obdobje 2004–
2006

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 54/00), 17., 39. in 77. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00
– odl. US, 27/02 – odl. US, 58/02, 67/02, 110/02, 36/03 in
55/03) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 26. seji dne 9. 3. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo
mesto za obdobje 2004–2006
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Novo mesto za obdobje 2004–2006 (Uradni list RS, št. 38/04
– v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni 7. člen tako, da se
po novem glasi:
»7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji
obravnava občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, ki
deluje v okviru občinske uprave kot strokovna komisija in jo za
obdobje veljavnosti pravilnika imenuje župan s sklepom. Vloge
se obravnavajo skladno z zahtevami javnega razpisa (strokovni pregled), izdela se poročilo, v katerem se navedejo vloge,
o katerih ni bilo mogoče vsebinsko odločati, izda se poročilo
za vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev sredstev, in
vloge, iz katerih izhaja utemeljenost dodelitve sredstev. Na
podlagi poročila se izdela predlog za odločanje.«
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 015-05-1/1004-1700
Novo mesto, dne 9. marca 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.
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SVETA ANA

1385.

Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Sveta
Ana v Slovenskih goricah

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 6. člena Statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 13/99, 25/01) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Sveta
Ana v Slovenskih goricah
1. člen
Javno se razgrne predlog prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah, ki
ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor.
2. člen
Predlog bo javno razgrnjen v prostorih Občine Sveta
Ana, Sv. Ana 17 v Slov. goricah, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah, v delovnem času občinske uprave.
Začetek javne razgrnitve bo 7. 4. 2006 in bo trajala 30
dni.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko dajo na predlog prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Sveta Ana
pripombe, mnenja in predloge vse zainteresirane fizične in
pravne osebe. Pripombe posredujejo pisno na naslov Občine
Sveta Ana, v času javne razprave pa jih lahko podajo tudi
ustno – na zapisnik.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v sredo, dne 19. aprila 2006, ob 17. uri v Kulturnem domu Sveta Ana.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00303-58/2006
Svena Ana, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
1386.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zagotavljanju socialnovarstvenih
pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) in 99. člena Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99)
je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 30. seji dne
9. marca 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
zagotavljanju socialnovarstvenih pomoči v
Občini Šempeter - Vrtojba
1. člen
Pravilnik o zagotavljanju socialnovarstvenih pomoči v
Občini Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 14/01) se
spremeni tako, da se:
– črta besedilo tretje alineje 8. člena in nadomesti z
besedilom, ki se glasi: »potrdilo o državljanstvu RS ali EU
(fotokopija osebne izkaznice, potnega lista RS ali EU, potrdilo Ministrstva za notranje zadeve)«;
– črta besedilo četrte alineje 8. člena in nadomesti z
besedilom, ki se glasi: »dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji za ožje družinske člane, če le-ti niso državljani
RS ali EU«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-2/2006-3
Šempeter pri Gorici, dne 10. marca 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

1387.

Sklep o imenovanju nadomestnega člana
Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) in Odloka o ustanovitvi
krajevnih odborov (Uradne objave, št. 4/00) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 30. seji dne 9. marca 2006
sprejel

SKLEP
o imenovanju nadomestnega člana Krajevnega
odbora naselja Šempeter pri Gorici
1.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje naslednjega nadomestnega člana Krajevnega odbora naselja
Šempeter pri Gorici:
Branko Jerič iz Šempetra pri Gorici, Ulica Andreja Gabrščka 22.
2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati mandat
dosedanjemu članu Krajevnega odbora naselja Šempeter pri
Gorici: Mitji Černetu.
3.
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 011-01-2/2006-6
Šempeter pri Gorici, dne 10. marca 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1388.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 33. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 121/05 – uradno prečiščeno besedilo)
in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list
RS, št. 88/04 in 74/05), je Občinski svet Občine Šempeter
- Vrtojba na 30. seji dne 9. marca 2006, sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
1.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje občinsko volilno komisijo, ki jo sestavljajo:
1. Igor Mozetič, Žigoni 26, Renče – predsednik,
2. Anton Rebrica, Gradnikove brigade 39, Nova Gorica
– namestnik predsednika,
3. Nikolaj Miklavčič, Griči 13, Vrtojba – član,
4. Janez Turk, Podmark 38, Šempeter pri Gorici – namestnik člana,
5. Silvo Kokot, Podmark 17, Šempeter pri Gorici –
član,
6. Margerita Humar, Cesta goriške fronte 64/a, Šempeter pri Gorici – namestnica člana,
7. Ksenija Toplikar Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba
– članica,
8. Sonja Lipušček, Ulica padlih borcev 24, Šempeter pri
Gorici – namestnica članice.
2.
Občinska volilna komisija je imenovana za obdobje
štirih let.

Št.

5.
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 011-01-2/2006-9
Šempeter pri Gorici, dne 10. marca 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

TRŽIČ
1389.

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu na območju Občine Tržič

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem var
stvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 41/99, 26/01, 2/04,
7/04, 36/04 ter odločbe US RS), 38. člena Pravilnika o me-
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todologiji oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 in 121/05)
ter 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99,
20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 21. redni seji
dne 22. 3. 2006 sprejel

SKLEP
o ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini
na domu na območju Občine Tržič
1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu na območju Občine Tržič v višini
2.700,00 za opravljeno uro storitve in soglasje k ceni za delo,
opravljeno v nedeljo, na državne praznike in dela proste
dneve v višini 3.781,00 SIT.
2. člen
Cena za opravljeno uro storitve se s subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, namenjenih za izvajanje
pomoči družini na domu, in s subvencijo iz sredstev proračuna Občine Tržič zniža za 50%, tako da znaša obračunana
cena za uporabnike storitve v Občini Tržič za efektivno uro
1.350,00 SIT, za nedelje in državne praznike pa 1.890,50
SIT. Uporabniki lahko pri Centru za socialno delo Tržič vložijo
vlogo za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2006 dalje.
Št. 1221-2/2006-43
Tržič, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l.r.

3.
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine
Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, Šempeter pri
Gorici.
4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
imenovanju občinske volilne komisije, št. 006-07-1/2002-1 z
dne 9. julija 2002.
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ŽELEZNIKI
1390.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Železniki

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni
list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na
25. redni seji dne 15. 3. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Železniki
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 68/02) se drugi
odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki se objavi
v 15 dneh po objavi sprejetega proračuna Občine Železniki
v Uradnem listu RS.«.
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2. člen
Črta se drugi odstavek 3. člena, ki se glasi:
»Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena Uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti
pogoji smiselno upoštevajo.«.

Uradni list Republike Slovenije
ŽETALE
1391.

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Žetale

3. člen
Tretji odstavek 6. člena v okviru Ukrepa št. 1. SUBVENCIONIRANJE REALNE OBRESTNE MERE ZA DODELJEVANJE KREDIOV se spremeni tako, da se glasi:
»Višina:
– višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša
do 4 odstotne točke za kredite nad 2,0%-no realno obrestno
mero,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih
stroškov investicije.«.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 16. člena Statuta
Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04),
11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Občini Žetale (Uradni list RS, št. 8/00), 7. člena Odloka o
načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Žetale (Uradni list RS, št. 110/05) je Občinski svet Občine Žetale na 23. seji dne 20. 3. 2005 sprejel

4. člen
6. člen – Ukrep št. 4. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA se spremeni tako, da se glasi:
»Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji:
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– biti mora prijavljena na RZZ (ne velja za prvo zaposlitev),
– ima stalno prebivališče v Občini Železniki,
– sedež dejavnosti mora biti v Občini Železniki,
– samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu,
– zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v
tekočem koledarskem letu,
– sprememba zaposlitve osebe iz določenega v nedoločen čas (velja za osebe, ki so bile pred zaposlitvijo za
določen čas brezposelne – prijavljene na RZZ oziroma je bila
to njihova prva zaposlitev) mora biti realizirana v tekočem
koledarskem letu.
Višina:
– pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša
2000 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen
čas, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba,
znaša 1500 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen
čas, ki ji je to prva zaposlitev, znaša 1500 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe iz določenega
v nedoločen čas znaša 1000 točk.
Višino točke vsako leto v razpisu določi župan na predlog komisije za malo gospodarstvo in trgovino.
Višina pomoči ne sme biti višja, kot je nujno potrebno
za dosego namena iz prvega odstavka četrte točke 6. člena
pravilnika.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj dve
leti po prejeti pomoči za ta namen.«.

ODLOK
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Žetale

5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-2151/06
Železniki, dne 15. marca 2006
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo
predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Odlok določa:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
javne službe.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Koncesionirana gospodarska javna služba je gospodarska javna služba, ki jo opravlja koncesionar v svojem
imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
2. Koncesijski akt je akt, s katerim se določijo predmet
in pogoji opravljanja gospodarske javne službe za posamezno
javno službo. Koncesijski akt je odlok lokalne skupnosti.

Uradni list Republike Slovenije
3. Koncedent je lokalna skupnost.
4. Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je
lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
5. Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z
opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen
(dejavnosti, ki so predmet javne službe)
Dejavnosti, ki so predmet javne službe iz prvega člena
tega odloka, obsegajo naslednje storitve:
1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki
vključuje tudi obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje
komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer
v naslednjem obsegu:
– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje ločenih
frakcij ter začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih
frakcij za oddajo v odstranjevanje in predelavo,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo
ali odstranjevanje,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kuhinjskih odpadkov,
– zbiranje odpadnih jedilnih olj in maščob,
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
– obdelavo ostalih komunalnih odpadkov pred oddajo v
predelavo ali odstranjevanje,
2. obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja volumna
odpadkov, ki se odlagajo,
3. odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje ostankov predelave,
4. saniranje divjih odlagališč komunalnih odpadkov.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju
Občine Žetale.
5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki storitev javne službe so vse fizične in
pravne osebe na območju Občine Žetale, pri katerih nastajajo komunalni ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz
proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti.
(2) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev javne službe obvezna.
(3) Uporabniki storitev javne službe so koncesionarju
dolžni plačevati stroške opravljanja storitev po ceni, ki se
oblikuje v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in na način, ki se določi s posebnim aktom, ki ga sprejme
Občinski svet Občine Žetale v skladu z določili veljavnega
predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja.
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IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
KONCESIONAR
6. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je
lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske
javne službe, so:
1. da je registriran za dejavnost, ki je predmet javne
službe, ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje,
2. da ima ustrezno dovoljenje pristojnega ministrstva za
predelavo ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
3. da ima ustrezno potrdilo pristojnega ministrstva o
vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov,
4. da ima ustrezno dovoljenje pristojnega ministrstva za
odlaganje odpadkov,
5. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za zbiranje in
prevoz komunalnih odpadkov ter zagotavlja odvoz za celotno
območje delovanja javne službe,
6. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za obdelavo ostankov
komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov
zaradi zmanjšanja volumna odpadkov,
7. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
8. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za saniranje divjih
odlagališč komunalnih odpadkov,
9. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami za opravljanje storitev javne službe,
10. da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje.
V. POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
(pooblastilo)
(1) Koncedent pooblašča koncesionarja za opravljanje
javne službe.
(2) Koncesionar opravlja javno službo v svojem imenu
in za svoj račun.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE
8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki
ureja področje varstva okolja, ter podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi in predpisi Občine Žetale.
VII. OBSEG MONOPOLA
9. člen
(obseg monopola)
Koncesija za opravljanje dejavnosti se podeli enemu
koncesionarju.
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VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske
pogodbe.
11. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
(2) Koncesijska pogodba se ob soglasju pogodbenih
strank lahko po preteku časa, za katerega je sklenjena,
podaljša, če koncesionar opravlja javno službo kvalitetno,
strokovno in koncedent ni vlagal upravičenih ugovorov v
zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe.
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna Občine Žetale,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov.
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
13. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko
dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in
plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje
koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem
interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske
dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
14. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije, v skladu z določili koncesijske pogodbe, izvajajo pristojne službe občinske
uprave Občine Žetale in Občinski svet Občine Žetale.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje
pristojna inšpekcijska služba.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
(Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
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16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi in razdrtju
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje
tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo pred
potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem
obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar
zgradil ali pridobil za namen izvajanja javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo
v koncesijski pogodbi.
18. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne
glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z opravljanjem javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so povzročene motnje v izvajanju
dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi
in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če za izvajanje javne službe obračunava cene v nasprotju z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha
obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom dati
primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee
prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico
do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje
gospodarskih javnih služb.
19. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski
pogodbi.
XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
20. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
21. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega odloka,
v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
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javnih služb, in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja
področje javnih naročil.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en
ponudnik, ki izpolnjuje s tem odlokom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi ali pa se
koncesija podeli neposredno s pogodbo.
(4) Strokovno komisijo za vodenje postopka razpisa in
oceno ponudb imenuje župan Občine Žetale.
(5) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni
interes na izvedbi postopka razpisa in dodelitvi koncesije,
imenuje skupno strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka
in izvede skupni javni razpis.
22. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v drugem odstavku 6. člena
tega odloka, obveznost predložitve programa ravnanja z
ločeno zbranimi frakcijami in merila za izbor.
XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
23. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere z upravno odločbo pristojni organ
občinske uprave Občine Žetale na podlagi predloga strokovne
komisije za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj
stranke.
XV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE
24. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan Občine Žetale.
(2) O sklenitvi koncesijske pogodbe župan Občine Žetale obvesti Občinski svet Občine Žetale.
XVI. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV IN
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Prenos koncesije
25. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese opravljanje javne službe
na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese opravljanje javne službe samo v primerih, določenih z zakonom, ki
ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov,
določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
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(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
27. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim
osebam.
4. Začasen prevzem
28. člen
(začasen prevzem)
Kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja javne
službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s
prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen
v koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
29. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri
opravljanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom
ali drugim osebam, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena
drugačna odgovornost.
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo,
ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim
osebam, in za škodo, ki jo pri opravljanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi
s koncesijsko pogodbo.
XVI. KONČNA DOLOČBA
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 032-01-0023/2006
Žetale, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

2. Višja sila
26. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti
opravljati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima
koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanje javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.

1392.

Sklep o potrditvi cen storitev obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine
Žetale družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za
obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja
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ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Žetale ter vloge Čistega mesta Ptuj,
d.o.o., Dornavska c. 26, 2250 Ptuj, sprejema Občinski svet
Občine Žetale na 23. seji dne 20. 3. 2006

SKLEP
o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Žetale družbi
Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1. Občinski svet Občine Žetale sprejme naslednji sklep
o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Žetale, in sicer:
1.1.) Cene na gospodinjstvo za 14-dnevni odvoz preostalih odpadkov in za odvoz iz večstanovanjskih enot
Cene za člane v gosp. nad 10 km
Gospodinjstva

Fiksni del cene

Variabilni del cene

Cena skupaj

Cena v EUR

1 član
2 člana
3 člani
4 člani
5 članov
6 članov
7 in več članov

1.327,07 SIT
1.327,07 SIT
1.327,07 SIT
1.327,07 SIT
1.327,07 SIT
1.327,07 SIT
1.327,07 SIT

428,09 SIT
856,17 SIT
1.284,26 SIT
1.712,35 SIT
2.140,44 SIT
2.568,52 SIT
2.996,61 SIT

1.755,16 SIT
2.183,24 SIT
2.611,33 SIT
3.039,42 SIT
3.467,51 SIT
3.895,59 SIT
4.323,68 SIT

7,32
9,11
10,90
12,68
14,47
16,26
18,04

1.2.) Cene na gospodinjstvo za 14-dnevni odvoz odpadkov iz skupnih prevzemnih mest
Št. gospodinjstev

1 gospodinjstvo
2 gospodinjstvi
3 gospodinjstva
4 gospodinjstva
5 gospodinjstev
6 gospodinjstev
7 gospodinjstev

Fiksni del cene/gosp.

1.327,07 SIT
663,54 SIT
442,36 SIT
331,77 SIT
265,41 SIT
221,18 SIT
189,58 SIT

Cena
v EUR

5,54
2,77
1,85
1,38
1,11
0,92
0,79

Št. član.
v gospodinjstvu

1 član
2 člana
3 člani
4 člani
5 članov
6 članov
7 in več članov

Variabilni del cene
na člana gospodinjstva

428,09 SIT
856,17 SIT
1.284,26 SIT
1.712,35 SIT
2.140,44 SIT
2.568,52 SIT
2.996,61 SIT

1.3.) Cena za počitniške hiše

Počitniška hiša – vikend

Cene brez dajatev

Cena v EUR

877,58 SIT

3,66

2. Spremenjene cene pod točko 1 se začnejo uporabljati
v mesecu aprilu.
3. Z dnem izdaje tega sklepa preneha veljati soglasje k
cenam o ravnanju s komunalnimi odpadki družbi Čisto mesto
Ptuj, d.o.o., sprejeto na 7. izredni seji sveta Občine Žetale, dne
4. 5. 2005.
4. Cene so brez davka na dodano vrednost in okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Št. 032-01-0023/2006-4
Žetale, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

Cena
v EUR

1,78
3,57
5,36
7,15
8,93
10,72
12,50
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1393.

Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2006

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine
Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03) je Občinski svet Občine Ig na 26. redni seji dne 29. 3. 2006 sprejel

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

ODLOK
o proračunu Občine Ig za leto 2006

411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom

1. člen
S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2006 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

412 transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 drugi tekoči domači transferi
42
43

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/ podskupina kontov NAMEN
I.
70

71

72

73

74

0,00
8.675.217,90
325.526.959,00
8.700.000,00
171.752.750,00
37.477.153,00
107.597.056,00

414 tekoči transferi v tujino

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

261.129.394,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

261.129.394,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

111.043.452,00

431 Investicijski transferi pravnim
osebam

85.333.452,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

25.710.000,00

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

50.610.000,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

DANA POSOJILA IN
POVEČANJA KAPITALSKIH
DELEŽEV(440+441+442)

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanja kapitalskih deležev in
naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

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

0,00

442.807.000,00
75.484.772,00

75

184.393.222,00
V.
27.147.196,00

711 Takse in pristojbine

2.070.000,00

712 Denarne kazni

1.845.000,00

44

11.626.670,00

714 Drugi nedavčni prihodki

141.704.356,00

KAPITALSKI PRIHODKI

147.141.519,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0,00

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

7.509.982,21
247.728.162,07

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

700 Davki na dohodek in dobiček

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

51.503.494,65

IV.

568.901.772,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

315.416.856,83

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

753.294.994,00

NEDAVČNI PRIHODKI

1.013.116.661,83

B.

Proračun
leta 2006

DAVČNI PRIHODKI

706 Drugi davki

3577

PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANKLJAJ (I.-II.)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

704 Domači davki na blago in storitve

Stran

III.

V SIT

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.013.116.661,83

703 Davki na premoženje

TEKOČI TRANSFERI
410 subvencije

1. SPLOŠNA DOLOČBA
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147.141.519,00

PREJETE DONACIJE

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

112.680.148,83

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

112.680.148,83

VI.

0,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA

0,00

550 Odplačila domačega dolga

0,00

Stran
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IX.

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

0,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0,00

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

0,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31. 12. 2005

0,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
5.065.583,31 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu
2. okoljska dajatev in
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
predstojnik neposrednega uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2007 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2006 ne sme zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig,
v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
v letu 2006 ne morejo zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se
med letom dodeljujejo v odvisnosti od zapadlosti obveznosti
ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva
se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s
proračunom.
Določbe iz 1. in 2. odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo tudi za uporabnike proračunskih sredstev.
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu
2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2006
Ig, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
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USTAVNO SODIŠČE
1394.

Odločba o razveljavitvi sklepov Višjega in
Okrožnega sodišča v Ljubljani

Številka: Up-152/06-9
Datum: 23. 3. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji
dne 23. marca 2006

o d l o č i l o:
1. Sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 56/2006 z
dne 1. 2. 2006 in št. II Kp 52/2006 z dne 30. 1. 2006 ter sklep
Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 149/2006 z dne 23. 1.
2006 se razveljavijo.
2. Zadeva se vrne v novo odločanje Okrožnemu sodišču v Ljubljani, ki mora odločiti v roku 24 ur od vročitve te
odločbe.

Obrazložitev
A.
1. Z izpodbijanima sklepoma Višjega sodišča je bila
zavrnjena pritožba pritožnikovega zagovornika zoper sklep
zunajobravnavanega senata o podaljšanju pripora v fazi preiskave. Senat je pritožniku podaljšal pripor zaradi koluzijske
nevarnosti po 2. točki in ponovitvene nevarnosti po 3. točki
prvega odstavka 201. člena Zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju ZKP)
zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne
nevarnosti po četrtem odstavku v zvezi z drugim in s prvim
odstavkom 317. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS,
št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju KZ).
2. Pritožnik zatrjuje zmotno ugotovitev dejanskega stanja, napačno uporabo prava ter kršitve 14., 20., 22., 25., 28.
in 29. člena Ustave. Navaja, da očitanega kaznivega dejanja
ni storil, zato je pripor zoper njega nezakonit, saj ni podan niti
utemeljen sum, da naj bi storil očitano kaznivo dejanje, niti
noben od obeh očitanih pripornih razlogov. Pritožnik zanika
obstoj utemeljenega suma z navedbo, da niso izpolnjeni
vsi znaki kaznivega dejanja. Po oceni pritožnika namreč
iz izpodbijanih odločb ne izhaja, s katerimi opustitvami naj
bi povzročil prepovedano posledico, še manj pa naj bi bila
podana vzročna zveza med njegovim ravnanjem in nastalo
posledico. Pritožnik poudarja, da se je tragedija zgodila zunaj
na prostem, ne v diskoteki, povzročili naj bi jo drugi ljudje
oziroma množica. Po njegovem mnenju mu tožilstvo očita
zgolj kršitev določb Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS,
št. 59/02 in nasl. – ZJZ).
3. Pritožnik zatrjuje, da niso podani razlogi za pripor.
Glede pripornega razloga ponovitvene nevarnosti navaja, da
diskoteka ne posluje več in da je zaprta, česar sodišča pri
podaljšanju pripora niso upoštevala, kot tudi, da je v diskoteki
poslovala družba C. d. o. o., Ljubljana, in ne pritožnik kot
fizična oseba. Poleg tega po oceni pritožnika ponovitvena
nevarnost pri sumu storitve kaznivega dejanja z opustitvijo
ni možna. V zvezi s pripornim razlogom koluzijske nevarnosti pritožnik poudarja, da nikoli ni oviral izvedbe dokazov,
niti vplival na priče. V izpodbijanih odločbah naj ne bi bile
konkretizirane priče, na katere naj bi poskušal vplivati, niti
ne dokazi, katerih izvedbo naj bi na kakršenkoli način oviral.
Nadalje navaja, da nima nobenega vpliva na izdelavo izvedenskega mnenja medicinske in računalniške stroke, da sta
poškodovana ograja ter računalnik kot dokaza že zavarovana

ter da je družba C. odpustila vse delavce zaradi prenehanja
poslovanja in tako ne obstajajo ljudje, odvisni od te družbe.
Po oceni pritožnika so bili doslej v postopku že pridobljeni
vsi pomembni materialni dokazi in zaslišanih veliko število
prič. Ustavnemu sodišču predlaga, naj izpodbijane sklepe
razveljavi, ustavi preiskavo in pripor odpravi.
4. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-152/06
z dne 8. 3. 2006 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo, v delu,
v katerem se je nanašala na pravnomočen sklep o uvedbi
preiskave, je bila ustavna pritožba zavržena. V skladu z
določbo 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je bila ustavna pritožba poslana Okrožnemu in Višjemu sodišču v Ljubljani, ki na
navedbe v ustavni pritožbi nista odgovorili.
B. – I.
5. Zoper pritožnika je bil pripor odrejen dne 26. 12. 2005.
S pravnomočnim sklepom o preiskavi je bil dne 11. 1. 2006
uveden kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega
dejanja povzročitve splošne nevarnosti po četrtem odstavku v
zvezi z drugim in s prvim odstavkom 317. člena KZ. Na predlog
preiskovalne sodnice je zunajobravnavni senat z izpodbijanim
sklepom pripor zoper pritožnika iz obeh pripornih razlogov podaljšal dne 23. 1. 2006. Sklep je z odločitvijo Višjega sodišča o
zavrnitvi pritožbe postal pravnomočen dne 1. 2. 2006.
6. Po mnenju zunajobravnavnega senata je pripor neogibno potreben zaradi preprečitve nevarnosti uničenja sledov,
pa tudi nevarnosti vplivanja na priče. Po oceni senata je iz do
sedaj zbranih podatkov razvidno, da naj bi obdolženi po dogodku spraševal osebe ali so pripravljene delati zanj še naprej,
da so bila na spletu objavljena vabila za njegov gostinski lokal,
obdolženi pa je do odvzema prostosti pokazal aktivnosti v zvezi z uničenjem dokazov. Po mnenju senata še vedno obstaja
bojazen, da bi obdolženi na prostosti lahko vplival na osebe, ki
so zanj delale, na varnostnike in zaposlene v svojem podjetju,
ki so z njim poslovno povezani ali od njega odvisni. Razloge
za ponovitveno nevarnost pri pritožniku zunajobravnavni senat
vidi v njegovem ravnanju pred obravnavanim dejanjem kakor
tudi neposredno po dejanju. Številni ukrepi, ki so jih izrekle
inšpekcijske službe, niso učinkovali, saj naj bi obdolženec
tudi potem organiziral prireditve, ki so bile oglaševane prek
spletnih strani, z letaki, s prostimi vstopi in z brezplačnimi taksi
prevozi. Senat še poudarja, da iz spisa izhaja, da družba C. že
na eni od prejšnjih prireditev ni izkazala zadostnih ukrepov za
zagotovitev reda in varnosti. Nadalje je iz pogodbe o fizičnem
varovanju med družbo C. in družbo Č. razvidno, da varnostne
naloge ob petkih in sobotah med 22.00 in 6.00 uro izvaja le
en varnostnik. Takšno večletno trajajoče kršenje predpisov
po oceni senata kaže na preziranje pravnega reda, popolno
nekritičnost in socialno neobčutljivost. Organizator ni takoj prekinil zabave, o tem ni obvestil policije in ni umaknil nadaljnjega
reklamiranja. Zato je po oceni senata podana realna nevarnost
da bo na prostosti ponovil istovrstno kaznivo dejanje. Senat je
tudi ocenil, da je pripor sorazmeren s težo kaznivega dejanja,
ki se obdolžencu očita in ga ni mogoče nadomestiti z nobenim
milejšim ukrepom.
7. Višje sodišče v Ljubljani je s sklepoma št. II Kp
52/2006 z dne 30. 1. 2006 in št. II Kp 56/2006 in z dne 1. 2.
2006 zavrnilo pritožbo in dopolnitev pritožbe pritožnikovega
zagovornika. Pritožbeno sodišče je soglašalo z ugotovitvami
napadenega sklepa o obstoju obeh pripornih razlogov. Pri
tem je Višje sodišče še poudarilo, da nevarnost vplivanja na
priče ni ostala zgolj na abstraktni ravni, temveč se je že udejanila s tem, ko naj bi obdolženi po dogodku spraševal osebe,
ki so delale zanj, za nadaljnje delo. Pritožbeno sodišče tudi
 Sodne odločbe, ki se nanašajo na odreditev pripora so bile
že izpodbijane z ustavno pritožbo, ki je Ustavno sodišče ni sprejelo
v obravnavo (sklep št. Up-109/06 z dne 8. 3. 2006)
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ugotavlja, da so priče, čeprav v prvostopenjskem sklepu niso
poimensko naštete, v zadostni meri opredeljene in zlahka
določljive. Pri tem še dodaja, da je izginil zelo pomemben
dokaz (videoposnetek), iz njega pa bi bilo lahko mogoče
ugotoviti še druge priče, na katere bi obdolženec lahko vplival, saj obstaja velika verjetnost, da jih obdolženi pozna, ker
si je posnetek ogledal. Tudi glede ponovitvene nevarnosti
je po presoji pritožbenega sodišča prvostopenjsko sodišče
pravilno ugotovilo in ocenilo vse okoliščine, ki izkazujejo
konkretno nevarnost, da bi obdolženec na prostosti ponovil
istovrstno kaznivo dejanje. Po oceni Višjega sodišča je pripor
neogibno potreben za zagotovitev varnosti ljudi in preprečitve
nevarnosti uničenja sledov oziroma vplivanja na priče ter
hkrati sorazmeren s težo dejanja, ki se obdolžencu očita, in
ga ni mogoče nadomestiti s katerim od milejših ukrepov.
B. – II.
8. Po določbi drugega odstavka 19. člena Ustave se
nikomur ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po postopku, ki ga določa zakon. Po določbi prvega odstavka
20. člena Ustave se sme oseba, za katero obstaja utemeljen
sum, da je storila kaznivo dejanje, pripreti samo na podlagi
odločbe sodišča, kadar je to neogibno potrebno za potek
kazenskega postopka ali za varnost ljudi. Po 2. točki prvega
odstavka 201. člena ZKP se sme pripor odrediti v primeru
upravičene bojazni, da bo določena oseba uničila sledove
kaznivega dejanja, ali če posebne okoliščine kažejo, da bo
ovirala potek kazenskega postopka s tem, da bo vplivala na
priče, udeležence ali prikrivalce (koluzijska nevarnost). V
3. točki prvega odstavka 201. člena pa ZKP določa, da se
sme pripor odrediti, če teža, način storitve ali okoliščine, v
katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno, in osebne lastnosti,
prejšnje življenje, okolje in razmere, v katerih oseba živi, ali
kakšne druge posebne okoliščine kažejo na nevarnost, da
bo ponovila kaznivo dejanje, dokončala poskušeno kaznivo
dejanje ali storila kaznivo dejanje, s katerim grozi (ponovitvena nevarnost).
9. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-18/93 z dne 11. 4.
1996 (Uradni list RS, št. 25/96, OdlUS V, 40) in v drugih odločitvah o pripornih zadevah opredelilo pogoje, ki morajo biti
izpolnjeni za ustavno dopustnost posega v osebno svobodo
posameznika. Eden od ustavnih pogojev je tudi neogibna potrebnost za potek kazenskega postopka. S priporom
zaradi koluzijske nevarnosti se zagotavlja neoviran potek
kazenskega postopka oziroma njegova učinkovita izvedba.
Ker gre pri priporu za odvzem prostosti že na podlagi določene stopnje verjetnosti, da je oseba storila kaznivo dejanje,
je treba ustavne in zakonske določbe razlagati tako, da je
le z ugotovitvijo jasno izraženih konkretnih in specifičnih
okoliščin mogoče sklepati na obstoj koluzijske nevarnosti
pri osumljencu oziroma obdolžencu. Za obstoj tega pripornega razloga ne zadošča zgolj neka abstraktna nevarnost
oviranja poteka kazenskega postopka, ta je namreč lahko
podana prav pri vsakem osumljencu oziroma obdolžencu,
temveč mora nevarnost temeljiti na zanesljivih in konkretnih
okoliščinah, ki izkazujejo konkretno verjetnost takšnega ravnanja. To ravnanje zakon veže na (1) upravičeno bojazen, da
bo določena oseba uničila sledove kaznivega dejanja, in/ali
na (2) obstoj posebnih okoliščin, ki kažejo, da bo ta oseba
ovirala potek kazenskega postopka s tem, da bo vplivala na
priče, udeležence ali prikrivalce.
10. Upravičena bojazen, da bi bili uničeni dokazi ali
sledovi kaznivega dejanja, mora biti izkazana s konkretno
nevarnostjo in ne zgolj kot abstraktna možnost. Dejstvo, da
 Horvat Š.: Zakon o kazenskem postopku s komentarjem,
GV založba, Ljubljana 2004, str. 459; Vasiljević T. in Grubač M.:
Komentar zakona o krivičnom postupku, Savremena administracija, Beograd 1987, str 337─343. Avtorja glede upravičene bojazni
dodajata, da se ta lahko nanaša le na uničenje sledov kaznivega
dejanja in ne zgolj na njihovo prikrivanje.
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je osumljeni že uničil nek dokaz ne more biti podlaga za odreditev (podaljšanje) pripora, če ne obstojijo tudi drugi dokazi
oziroma sledovi kaznivega dejanja, ki bi lahko bili uničeni. Te
dokaze oziroma sledove kaznivega dejanja je sodišče dolžno
v vsakem konkretnem primeru določno navesti ter pri tem
oceniti, kakšen pomen bi imelo uničenje teh sledov na potek
postopka, s čimer sodišče konkretizira upravičeno bojazen
kot zakonski pogoj za obstoj tega pripornega razloga.
11. Drugi, alternativno določeni pogoj za obstoj pripornega razloga koluzijske nevarnosti je nevarnost vplivanja na
priče. Za obstoj nevarnosti, da bo obdolženec na prostosti
oviral potek kazenskega postopka z vplivanjem na priče,
morajo biti izkazane "posebne okoliščine", ki kažejo na to, da
bo obdolženec, če bo na prostosti, sam ali prek druge osebe
vplival na priče, naj krivo pričajo, oziroma da bodo te pod njegovim vplivom storile kakšno drugo nedovoljeno dejanje, da
bi ovirale sodišče pri izvedbi kazenskega postopka. Vsak pogovor s pričami o tem, ali bi lahko pričale in kaj bi izpovedale,
še ne pomeni takšne stopnje vplivanja, ki bi upravičevala ta
priporni razlog. Ta bi obstajal, če bi obdolženec napeljeval k
lažnim izpovedbam ali k pridobivanju drugih lažnih dokazov.
Le teoretična možnost vplivanja na priče in navedba, da bo
treba priče šele zaslišati, ne zadostuje za sklep, da so podani
razlogi za pripor. Teža kaznivega dejanja pa tudi ni tista posebna okoliščina, ki bi upravičevala bojazen, da bo obdolženi
oviral kazenski postopek tako, da bo vplival na priče.
12. Po presoji sodišč je pri pritožniku tudi v času odločanja o podaljšanju pripora podana upravičena bojazen, da bo
uničil sledove kaznivega dejanja, ker je do odvzema prostosti
že pokazal določene aktivnosti v zvezi z uničenjem sledov
(izginotje poškodovane varnostne ograje, ki je bila kasneje
najdena v bližini pritožnikove hiše, ter izbris video posnetka
dogajanja kritičnega večera na računalniku). Z enakimi razlogi so sodišča upravičila obstoj koluzijske nevarnosti ob
odreditvi pripora. Ustavno sodišče ocenjuje, da obstoja tega
pripornega razloga s potekom časa ni mogoče utemeljevati
na povsem enakih okoliščinah, kar velja še toliko bolj, če se
te okoliščine nanašajo izključno na čas pred odreditvijo pripora. Ustavno sodišče dodaja, da ZKP v 148. členu določa, da
morajo biti sledovi kaznivega dejanja zbrani in zavarovani že
v predkazenskem postopku. Če niso bili, bi sodišče moralo
določno navesti, za katere sledove ali dokaze gre, in pri tem
oceniti, kakšen pomen bi imelo njihovo uničenje za potek
kazenskega postopka. Prav tako Ustavno sodišče ocenjuje,
da ni razvidno, da so v času podaljšanja pripora še vedno
obstajali prepričljivi razlogi za obstoj nevarnosti vplivanja
na priče. Sodišči v izpodbijanih sklepih utemeljujeta obstoj
nevarnosti z navedbo, da naj bi pritožnik spraševal osebe,
ki so delale zanj, za nadaljnje delo. Takšne navedbe so
presplošne, da bi izkazale konkretno nevarnost za oviranje
kazenskega postopka. Prav tako sodišči nista navedli, s čim
bi lahko vplival na zaposlene in varnostnike in kako bi to
lahko vplivalo na potek kazenskega postopka. Preiskovalna
sodnica v predlogu za podaljšanje pripora sicer navaja, da
je bila večina prič že zaslišanih (reditelji, udeleženci zabave,
zaposleni in oškodovanci), da pa bo morala zaslišati še dodatne priče. Vendar Ustavno sodišče ocenjuje, da pripora iz
pripornega razloga koluzijske nevarnosti ni mogoče podaljIbidem.
Zakonjšek E.: Pripor – omejitev človekove svobode, magistrska naloga, Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana 1990, str.
33─36:
"Samo tisto oviranje dokazovanja, ki lahko bistveno vpliva na
potek postopka, je lahko priporni razlog. Sledovi kaznivega dejanja
so zelo različni. Lahko so odločilni ali pa samo postranski in manj
pomembni za potek postopka. Kot priporni razlog bi se lahko upoštevala samo bojazen, da se uničijo pomembni sledovi, brez katerih
postopka ne bi bilo mogoče uspešno izpeljati."
 Zobec Ž.: Komentar zakona o kazenskem postopku s sodno
prakso, ČGP Delo, Ljubljana 1985, str. 399 in 400.
 Ibidem.
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šati zgolj zaradi zaslišanja nekaterih dodatnih prič (ki s strani
sodišč niti niso opredeljene kot ključne priče). To še posebej
velja glede zaslišanja morebitnih prič, ki bi se morda pojavile
kasneje v postopku.
13. Ustavno sodišče ocenjuje, da v konkretnem primeru
sodišči ne moreta utemeljevati obstoja koluzijske nevarnosti
z istimi razlogi kot ob odreditvi pripora. Pri tem pripornem
razlogu je namreč pomemben časovni vidik – trajanje pripora. Ker je bil obdolženec v priporu, bi moralo sodišče v
preiskavi najprej izvesti tiste dokaze, glede katerih je bila
podana koluzijska nevarnost. V trenutku, ko so sledovi kaznivega dejanja zavarovani ter priče, udeleženci in prikrivalci
zaslišani, je treba pripor odpraviti. Enako stališče je sprejelo
tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v sodbi Letellier
proti Franciji.
14. Tudi glede ponovitvene nevarnosti je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-18/93 in v drugih odločitvah o pripornih zadevah opredelilo pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za
ustavno dopustnost posega v osebno svobodo posameznika.
Po stališču Ustavnega sodišča je sodišče dolžno vselej, ko
odloča o priporu zaradi ponovitvene nevarnosti, (1) ugotoviti
in navesti tiste konkretne okoliščine, iz katerih je možno napraviti na življenjskih izkušnjah utemeljen sklep, da obstaja
realna nevarnost, da bo obdolženec ponovil določeno specifično kaznivo dejanje, (2) ugotoviti in obrazložiti, da obstoji
nevarnost ponavljanja takšnega dejanja, ki pomeni ogrožanje
varnosti ljudi, in (3) ob uporabi načela sorazmernosti pretehtati, ali je v konkretnem primeru varnost ljudi zaradi nevarnosti ponovitve določenega kaznivega dejanja ogrožena do te
mere, da odtehta poseg v obdolženčevo pravico do osebne
svobode (tako npr. v odločbah št. Up-74/95, št. Up-75/95 in
št. Up-57/95, vse z dne 7. 7. 1995, OdlUS IV, 131, 132 in
133).
15. Glede presoje obstoja nevarnosti ponavljanja kaznivega dejanja je Ustavno sodišče v odločbi št. Up-123/95
in št. Up-127/95 z dne 6. 10. 1995 (OdlUS IV, 135) sprejelo
stališče, da mora sodišče ugotoviti konkretne okoliščine, iz
katerih je možno potegniti na konkretnih izkušnjah utemeljen
in specifičen sklep, da res obstaja realna nevarnost (ne le bojazen), da bo prav obdolženi morda ponovil določeno specifično kaznivo dejanje. Posebej je poudarilo, da mora sodišče
pri presoji, ali obstaja realna nevarnost ponovitve kaznivega
dejanja, upoštevati ne samo težo in okoliščine storitve kaznivega dejanja, ampak tudi osebnost obdolženca, okolje in
razmere, v katerih živi, in njegovo dotedanje življenje.
16. Iz izpodbijanih sklepov ni razvidna presoja, zakaj in
kako naj bi okoliščine, ki so navedene v obrazložitvi sklepov,
upravičevale nevarnost, da bo pritožnik ponovil kaznivo dejanje. Sama teža očitanega kaznivega dejanja in predvsem
nastala prepovedana posledica (smrt treh deklet) ne more biti
podlaga za sklepanje o ponovitveni nevarnosti pritožnika kot
o razlogu za pripor. Izpodbijana sklepa kot objektivne razloge
za ponovitveno nevarnost navajata številne izrečene ukrepe
inšpekcijskih služb in s tem povezano pritožnikovo večletno
trajajoče kršenje predpisov v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Takšno razlogovanje sodišč je presplošno, saj sodišči
pri tem ne opredelita, za kršenje katerih predpisov v zvezi z
opravljanjem dejavnosti naj bi šlo, niti ne, kakšne ukrepe so
izrekle inšpekcijske službe. Iz takšnega naštevanja okoliščin
ni razvidna presoja sodišč, zakaj naj bi tovrstno ravnanje pri
pritožniku pomenilo obstoj realne nevarnosti, da bo ponovil
očitano kaznivo dejanje. Sklepa nadalje navajata okoliščino,
 Zupančič B. M.: Ustavno kazensko procesno pravo, Založba
Pasadena, Ljubljana 2000, str. 937.
 Sodba Letellier proti Franciji št. A 207 z dne 26. 6. 1991, par.
38. in 39. Po oceni sodišča je nevarnost vplivanja na priče razumljiva na začetku postopka (preiskave), ne more pa biti odločilna
po številnih zaslišanjih prič. Po stališču ESČP resnična nevarnost
vplivanja na priče lahko obstaja na začetku postopka, vendar se ta
s potekom časa zmanjša in tudi preneha.
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da iz pogodbe o fizičnem varovanju izhaja, da varnostne
naloge ob petkih in sobotah opravlja le en varnostnik, druge
naloge pa opravi le na posebno zahtevo naročnika. Kako naj
bi ta okoliščina vplivala na sklepanje sodišč, da bo pritožnik
ponovil kaznivo dejanje, iz obrazložitve ni razvidno. Subjektivne okoliščine, ki jih sodišči navajata v izpodbijanih sklepih
(pritožnikova popolna nekritičnost in socialna neobčutljivost), so presplošne, če pri tem ne obrazložijo, zakaj naj bi
te okoliščine pri pritožniku pomenile obstoj ponovitvene nevarnosti. To velja tudi za navajanje drugih okoliščin (dejstvo,
da ni takoj prekinil zabave, o tem ni takoj obvestil policije,
kot tudi, da ni takoj umaknil nadaljnjega reklamiranja), ki bi
bile na ravni posploševanja lahko celo upravičene, vendar
pa bi morali sodišči v obrazložitvi utemeljiti, zakaj konkretno
pri pritožniku upravičujejo ponovitveno nevarnost. Sodišči bi
morali skrbno presoditi tudi morebitne nove okoliščine, ki se
pojavijo med postopkom. Tako sodišči po oceni Ustavnega
sodišča nista upoštevali relevantne okoliščine, to je odmevnost kazenskega postopka v javnosti. Ustavno sodišče je
že navedlo, da mora sodišče, ko odloča o priporu zaradi
ponovitvene nevarnosti, napraviti na življenjskih izkušnjah
utemeljen sklep, da obstaja realna nevarnost, da bo obdolženi ponovil tovrstno kaznivo dejanje. Zato bi se sodiščema
moralo tudi v luči te okoliščine postaviti vprašanje, kakšna
je realna možnost, da bi pritožnik sploh lahko ponovil istovrstno kaznivo dejanje. Prav tako iz izpodbijanih sklepov
ni razvidno, ali je bil v tem primeru pripor res uporabljen
kot skrajno sredstvo – ali je bila torej ocenjena možnost,
da bi se morebitna nevarnost ponovitve kaznivega dejanja
preprečila z blažjim ukrepom.
17. Na podlagi vsega navedenega Ustavno sodišče
ocenjuje, da iz izpodbijanih odločitev ni razvidno, da bi sodišči zadostili ustavnim pogojem za podaljšanje pripora zaradi
koluzijske in ponovitvene nevarnosti (prvi odstavek 20. člena
Ustave). Glede na navedeno je bila pritožniku kršena pravica
iz 25. člena Ustave (pravica do pravnega sredstva), ki jo je po
ustaljeni ustavnosodni presoji treba razumeti kot pravico do
učinkovitega pravnega sredstva (ki je kršena, če v obrazložitvi niso dovolj določno navedeni razlogi, na katerih temelji
odločitev). Ali je bila v tem primeru z morebitnim neutemeljenim podaljšanjem pripora kršena tudi pritožnikova pravica
do osebne svobode, pa bo možno presoditi šele potem, ko
bodo sodišča pri ponovnem odločanju o podaljšanju pripora
upoštevala razloge iz te odločbe. Zato je Ustavno sodišče
izpodbijana sklepa razveljavilo in zadevo vrnilo v novo odločanje. Na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 40. člena
ZUstS je Ustavno sodišče za novo odločanje o priporu določilo rok 24 ur od vročitve te odločbe.
18. Ker je bilo treba izpodbijane sklepe razveljaviti že
zaradi navedene kršitve, se Ustavno sodišče ni spuščalo v
presojo drugih zatrjevanih kršitev.
C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in drugega odstavka 40. 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. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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POPRAVKI

1395.

Popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za dele naselij Slovenske Konjice,
Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih
območij za ta naselja

Popravek
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za
ta naselja (Uradni list RS, št. 9/96) se zaradi napake pri objavi
izvede naslednji popravek:
– na koncu prvega odstavka drugega člena se za besedami »v poslovne namene« doda: »za gradnjo poslovnih
objektov«.
Št. 061-352-01/96-01
Vitanje, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

1347. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (uradno
prečiščeno besedilo) (ZDDPO-1-UPB2)

1348. Zakon o nalezljivih boleznih – ZNB (uradno prečiščeno besedilo) (ZNB-UPB1)
1349. Zakon o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJC-UPB1)
1350. Zakon o prevozu nevarnega blaga (uradno prečiščeno besedilo) (ZPNB-UPB1)

3473
3488
3497
3515

1351. Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi, sestavi,
3525

1354.
1355.
1356.

USTAVNO SODIŠČE

1357. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1358. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 5. člena Odloka

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska
Gora, kolikor pod zaporedno številko 29 kategorizira krajevno cesto št. 190413 Korzika1–Korzika7 na

3579

za naziva državni revizor in preizkušeni državni
revizor

3539

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

MINISTRSTVA

1353.

3538

1360. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdajanju potrdil

1361. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja člana-

1352. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih stro-

kovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem
programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Pravilnik o metodah inšpekcijskega nadzora, ki se
uporabljajo za preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi v maloprodaji
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za
kmetijske in gozdarske traktorje

3537

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

VLADA

organizaciji in nalogah Upravnega odbora za Enotni programski dokument za programsko obdobje
2004–2006

zemljiščih parc. št. 177/35 vl. št. 742 k. o. Gozd in
parc. št. 177/1 vl. št. 669 k. o. Gozd, in o razveljavitvi 66. člena Odloka o občinskih cestah v Občini
Kranjska Gora
1359. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča,
sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani
1394. Odločba o razveljavitvi sklepov Višjega in Okrožnega sodišča v Ljubljani

3525
3531
3532
3533

rine Območni obrtni zbornici Vrhnika za leto 2006

3539

nega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj
in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja,
razbitja in okvare blaga)

3540

1362. Pravilnik o spremembi Pravilnika o stopnjah običaj-

OBČINE
CERKNICA

1363. Sklep o podaljšanju Sklepa o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2006

3541

DOL PRI LJUBLJANI

3535

1364. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol

3536

1365. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije

pri Ljubljani za leto 2005

3541

DORNAVA

za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava

3541
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IDRIJA

1366. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto
2005

1367. Odlok o spremembah Odloka o spremembi območja naselja Čekovnik in ustanovitvi naselja Rejcov
grič
1368. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006
1369. Sprememba programa priprave za »Spremembe
in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona
Godovič« – sektor II

IG

1393. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2006

3545

finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Železniki

3546
3546
3577

3546

LITIJA

1373. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija
1374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija

1375. Odlok o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija

ŽETALE

za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale
1392. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Žetale družbi Čisto mesto Ptuj
d.o.o.

1377.
1378.
1379.
1380.
1381.
1382.

čine Mirna Peč
Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mirna Peč
Odlok o plakatiranju v Občini Mirna Peč
Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Mirna Peč
Odlok o spremembi in dopolnitvi Prostorsko ureditvenih pogojev za podeželski prostor Občine Mirna
Peč
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Mirna
Peč

čine Murska Sobota za leto 2005

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele
naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje
znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja

3549

3551
3553

39.

3554
3556

3557
3558
3558
3559

40.

41.

3561
42.
3561
3564

3568

43.

NOVO MESTO

1384. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju

proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za
obdobje 2004–2006

44.
3569

SVETA ANA

45.

1385. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Sveta Ana v
Slovenskih goricah

3570

ŠEMPETER - VRTOJBA

46.

1386. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

o zagotavljanju socialnovarstvenih pomoči v Občini
Šempeter - Vrtojba
1387. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici
1388. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

3570
3570
3571

TRŽIČ

1389. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Tržič

3575

POPRAVKI

MURSKA SOBOTA

1383. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne ob-

3572

1395. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah

MIRNA PEČ

1376. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

3571

1391. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije

KRANJ

ne Kranj

3583

1390. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju

3545

1370. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih progra-

1372. Program priprave Prostorskega reda Mestne obči-
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KOMEN

mov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen
1371. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna
Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev,
združenj in ostalih neprofitnih organizacij
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47.
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MEDNARODNE POGODBE

Zakon o ratifikacji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu
kriminalu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi
sestavinami ter drugim hujšim kaznivim dejanjem
(BLABTO)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi
in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je
nezakonito (BHRIPO)
Zakon o ratifikaciji Dokumenta o spremembah in
dopolnitvah Ustave Mednarodne telekomunikacijske zveze ter Dokumenta o spremembah in dopolnitvah Konvencije Mednarodne telekomunikacijske
zveze (MDUMTZ)
Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom
za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške o izvajanju sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in prevzemu
oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito

605

610

618

689

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med
Republiko Slovenijo in Republiko Korejo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o
statusu uradnika za zvezo pri Europolu
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju enot Slovenske vojske v sestavi Mednarodnih varnostnih sil za
pomoč (ISAF) v Afganistanu
Obvestilo o začetku veljavnosti Finančnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe glede sodelovanja
enot Slovenske vojske v sestavi Mednarodnih varnostnih sil za pomoč (ISAF) v Afganistanu

698
698

698

698

Popravki

Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni pomoči pri carinskih
zadevah
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NOVA IZDAJA

prof. dr. Karel Zupančič

Dedovanje podjetniškega premoženja
Profesor dednega prava na ljubljanski Pravni fakulteti je konec leta 2005 pripravil
uvodna pojasnila k 8. izdaji priročnika o dedovanju.
Doslej pa je, kljub spremembi ustavne ureditve in novi umestitvi lastništva v naš
pravni sistem, puščal odprto vprašanje, kako se po Zakonu o dedovanju, ki v
Sloveniji velja že trideset let, deduje podjetniško premoženje.
Na to vprašanje odgovarja nova knjižica v Zbirki predpisov. Razdeljena je v štiri
poglavja. Uvodnemu sledi razlaga dedovanja podjetja samostojnega podjetnika
posameznika. Posebej je razloženo dedovanje udeležbe v osebnih gospodarskih
družbah, temu pa sledi razlaga dedovanja udeležbe v kapitalskih družbah.
Knjižica, ki obsega 60 strani, formata A 5, dopolnjuje izdajo v Zbirki predpisov z
naslovom Dedovanje.
– 261481  

2850 SIT (11,89 EUR)

Dedovanje z uvodnimi pojasnili Karla Zupančiča

cena broširane knjige 5.859,00 SIT (koda 261386), vezane 6.944,00 SIT (koda 261388)
Z ALOŽBA

Ob nakupu obeh knjig vam priznamo 10% popust.
Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Dedovanje podjetniškega premoženja
– 261481 broširana izdaja 2850 SIT (11,89 EUR)



Štev. izvodov

DEDOVANJE
– 261386 broširana izdaja 5859 SIT (24,45 EUR)

Štev. izvodov

6944 SIT (28,98 EUR)

Štev. izvodov

– 261388 vezana izdaja
Podjetje

Oddelek

Davčna številka

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – za izdajatelja dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – za založnika Erika Trojer • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče
• Naročnina za leto 2006 je 26.400 SIT · 110,17 EUR (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike
Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT · 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le
mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

