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Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno
prečiščeno besedilo) (ZIZ-UPB2)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. aprila 2006
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki obsega:
– Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS,
št. 51/98 z dne 17. 7. 1998),
– Zakon o računskem sodišču – ZRacS-1 (Uradni list
RS, št. 11/01 z dne 16. 2. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ-A (Uradni list RS, št. 75/02 z dne 22. 8.
2002),
– Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/02
z dne 17. 10. 2002),
– Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-B (Uradni list
RS, št. 16/04 z dne 20. 2. 2004) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ-C (Uradni list RS, št. 17/06 z dne 17. 2.
2006).
Št. 712-01/96-2/52
Ljubljana, dne 4. aprila 2006
EPA 708-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU
uradno prečiščeno besedilo
(ZIZ-UPB2)
Prvi del
TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina zakona)
Ta zakon določa pravila postopka, po katerem sodišča
opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih na-
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slovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev
ter ureja službo izvršitelja.
Določbe tega zakona se uporabljajo za sodno izvršbo in zavarovanje, urejeno z drugim zakonom, glede vseh
vprašanj, ki s takim zakonom niso urejena, za izvršbo in
zavarovanje na ladji in letalu pa samo, če poseben zakon
tako določa.
2. člen
(Začetek postopka)
Postopek izvršbe in postopek zavarovanja se uvede na
predlog upnika.
Če zakon tako določa, se postopek uvede tudi po uradni
dolžnosti.
3. člen
(Obseg izvršbe in zavarovanja)
Izvršba za poplačilo denarne terjatve in zavarovanje
take terjatve se dovoli in opravi v obsegu, ki je potreben za
njeno poplačilo oziroma zavarovanje.
4. člen
(Dolžnost posredovanja podatkov)
Državni organi, organizacije z javnimi pooblastili ter
druge pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v
nadaljnjem besedilu: podjetnik) so dolžni ne glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih in drugih podatkov
ali zbirk podatkov na zahtevo sodišča brezplačno posredovati
podatke, ki se nanašajo na dolžnika, na njegovo premično in
nepremično premoženje, denarna sredstva pri organizacijah
za plačilni promet ter druge podatke, pomembne za uspešno
izvedbo izvršilnega postopka.
Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne podatke o
naslovu prebivališča in zaposlitvi dolžnika brezplačno posredovati tudi na zahtevo izvršitelja.
5. člen
(Stvarna pristojnost sodišča)
Za dovolitev izvršbe in zavarovanja je stvarno pristojno
okrajno sodišče, če zakon ne določa drugače.
6. člen
(Sestava sodišča)
Izvršilni postopek na prvi stopnji vodi in izdaja odločbe
sodnik. Strokovni sodelavci in sodni referenti lahko vodijo
izvršilni postopek in izdajajo sklepe o dovolitvi izvršbe za
izterjavo denarnih terjatev, sklepe o dovolitvi izvršbe na podlagi verodostojnih listin ter sklepe in odredbe o predujmih,
varščinah in stroških postopka ter o sodnih taksah.
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Posamezna dejanja izven naroka lahko opravlja tudi
strokovni sodelavec in sodni referent.
O pritožbah odloča višje sodišče v senatu treh sod
nikov.
7. člen
(Izvršitelji)
Neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja opravljajo
izvršitelji, če ni s tem zakonom določeno drugače.
Izvršitelji se skladno s tem zakonom imenujejo za
opravljanje službe izvršitelja za območje okrajnega sodišča.
Izvršitelj sme v posamezni izvršilni zadevi opravljati
dejanja iz prvega odstavka tega člena na celotnem območju Republike Slovenije.
Izvršitelji lahko opravljajo tudi druga dejanja, če tako
določa zakon, ali če na podlagi zakona tako odredi sodišče, drug državni organ, notar ali druga oseba z javnimi
pooblastili.
Sodišče lahko glede na naravo zadeve, okoliščine
opravljanja izvršbe ali iz drugih utemeljenih razlogov odloči, da bo opravilo določena neposredna dejanja izvršbe
in zavarovanja po sodnih izvršiteljih.
8. člen
(Odločbe)
Odločbe v postopku izvršbe in zavarovanja izdaja
sodišče v obliki sklepa ali odredbe.
Z odredbo sodišče odloča o vprašanjih postopka.
9. člen
(Pravna sredstva)
Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, razen če zakon določa drugače.
Pravno sredstvo dolžnika zoper sklep o izvršbi, s
katerim je predlogu ugodeno, je ugovor.
Pritožbo in ugovor je treba vložiti v osmih dneh od
vročitve sklepa sodišča prve stopnje, če ni v zakonu drugače določeno.
Zoper sklep, izdan o ugovoru, je dovoljena pritožba.
Pritožba in ugovor ne zadržita postopka, če ni v zakonu drugače določeno.
Odločba o pritožbi je pravnomočna.
Zoper odredbo ni pravnega sredstva.
10. člen
(Revizija in obnova postopka)
Zoper pravnomočno odločbo, izdano v postopku izvršbe in zavarovanja, ni dovoljena revizija.
Obnova postopka ni dovoljena, razen če zakon določa drugače.
11. člen
(Hitrost in vrstni red postopanja)
V postopku izvršbe in zavarovanja mora sodišče postopati hitro.
Sodišče mora jemati zadeve v delo po vrsti, kot jih je
prejelo, razen če narava terjatve ali posebne okoliščine
zahtevajo drugačen postopek.
12. člen
(Vrstni red poplačila več upnikov)
Več upnikov, ki uveljavljajo svoje denarne terjatve
proti istemu dolžniku in na istem predmetu izvršbe, se
poplača po tistem vrstnem redu, po katerem so pridobili
pravico do poplačila iz tega predmeta, razen v primerih, v
katerih ta zakon določa drugače.
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13. člen
(Izvršitev tujih odločb in tujih javnih listin)
Izvršitev odločbe tujega sodišča, tujega upravnega in
drugega organa ter izvršitev javne listine tujega upravnega
in drugega organa se sme dovoliti in opraviti v Republiki
Sloveniji, če odločba ali javna listina izpolnjuje z zakonom,
ratificirano in objavljeno mednarodno pogodbo ali s pravnim
aktom Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja
neposredno, predpisane pogoje za priznanje.
Če zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji
uporablja neposredno, predpisuje, da se odločba tujega sodišča, tujega upravnega in drugega organa ter javna listina
tujega upravnega in drugega organa izvrši brez dovolitve,
se izvršitev odločbe tujega sodišča, tujega upravnega in
drugega organa ter izvršitev javne listine tujega upravnega
in drugega organa sme opraviti v Republiki Sloveniji, če
odločba ali javna listina izpolnjuje z zakonom, ratificirano in
objavljeno mednarodno pogodbo ali s pravnim aktom Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno,
predpisane pogoje.
14. člen
(Izvršba na premoženje tuje države)
V Republiki Sloveniji je mogoče dovoliti izvršbo ali zavarovanje na premoženje tuje države samo s poprejšnjim
soglasjem ministra, pristojnega za zunanje zadeve, razen če
je tuja država izrecno privolila v izvršbo.
15. člen
(Uporaba določb zakona o pravdnem postopku)
V postopku izvršbe in zavarovanja se smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku, če ni v tem ali
v kakšnem drugem zakonu drugače določeno.
16. člen
(Pomen posameznih izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo tale
pomen:
1. izraz »terjatev« označuje pravico do denarnega zneska ali do neke druge dajatve, storitve, dopustitve ali opustitve;
2. izraz »upnik« kot skupno poimenovanje za upnico in
upnika označuje osebo, na zahtevo katere se vodi postopek
izvršbe oziroma zavarovanja;
3. izraz »dolžnik« kot skupno poimenovanje za dolžnico in dolžnika označuje osebo, proti kateri se uveljavlja ali
zavaruje terjatev;
4. izraz »stranka« označuje upnika in dolžnika;
5. izraz »udeleženec« označuje osebo, ki v postopku
izvršbe ali zavarovanja uveljavlja kakšno svojo pravico ali
pravno korist, pa ni stranka v postopku;
6. izraz »sklep o izvršbi« označuje sklep, s katerim je
v celoti ali delno ugodeno predlogu za izvršbo, ter sklep, s
katerim je predlog za izvršbo zavrnjen;
7. izraz »izvršitelj« kot skupno poimenovanje za izvršiteljico in izvršitelja označuje osebo, ki neposredno opravlja
posamezna dejanja izvršbe ali zavarovanja;
8. izraz »kmet« označuje osebo, ki ji je kmetijska proizvodnja pretežen vir prihodkov;
9. izraz »organizacija za plačilni promet« označuje Banko Slovenije, banke in hranilnice ter druge organizacije, ki
so v skladu z zakonom pooblaščene za opravljanje storitev
plačilnega prometa, ali za opravljanje storitev sprejemanja
depozitov;
10. izraz »neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja«
označuje vsa v zakonu navedena dejanja, s katerimi izvršitelji
zagotavljajo izvršitev ali zavarovanje upnikove terjatve in
dejanja, ki so potrebna za njihovo pripravo in izvedbo.

Uradni list Republike Slovenije
Drugi del
IZVRŠBA
Prvi razdelek
SKUPNE DOLOČBE
Prvo poglavje
Uvodne določbe
17. člen
(Izvršilni naslov)
Sodišče dovoli izvršbo na podlagi izvršilnega naslova.
Izvršilni naslovi so:
1. izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava;
2. izvršljiv notarski zapis;
3. druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon,
ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt
Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je izvršilni naslov.
Določbe tega zakona o poravnavi se uporabljajo tudi za
notarski zapis, če zakon ne določa drugače.
18. člen
(Odločba in poravnava)
S sodno odločbo so po tem zakonu mišljeni sodba
oziroma arbitražna odločba, sklep ter plačilni oziroma drug
nalog sodišča ali arbitraže, s sodno poravnavo pa poravnava,
sklenjena pred sodiščem ali arbitražo.
19. člen
(Izvršljivost odločbe)
Sodna odločba je izvršljiva, če je postala pravnomočna
in če je pretekel rok za prostovoljno izpolnitev dolžnikove
obveznosti.
Rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti začne teči
naslednji dan od dneva, ko je bila dolžniku odločba vročena.
Na podlagi odločbe, ki je v nekem delu postala izvršljiva,
je mogoče dovoliti izvršbo samo glede tega dela.
Izvršbo dovoli sodišče tudi na podlagi sodne odločbe,
ki še ni postala pravnomočna, če zakon določa, da pritožba
ne zadrži njene izvršitve.
20. člen
(Izvršljivost poravnave)
Sodna poravnava je izvršljiva, če je terjatev iz poravnave zapadla.
Zapadlost terjatve se dokazuje z zapisnikom o poravnavi, javno listino ali po zakonu overjeno listino.
Če zapadlosti, na način iz prejšnjega odstavka, ni mogoče dokazati, se dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano
v pravdnem postopku, s katero se ugotavlja, da je terjatev
zapadla.
20.a člen
(Izvršljivost notarskega zapisa)
Notarski zapis je izvršljiv, če je dolžnik v njem soglašal
z njegovo neposredno izvršljivostjo in če je terjatev, ki izhaja
iz notarskega zapisa, zapadla.
Zapadlost terjatve se dokazuje z notarskim zapisom,
javno listino ali po zakonu overjeno listino.
Če zapadlost terjatve ni odvisna od poteka roka, temveč
od drugega dejstva, ki je navedeno v notarskem zapisu, notar
stranke opozori, da za dokaz zapadlosti terjatve zadostuje
upnikova pisna izjava dolžniku, da je terjatev zapadla, z navedbo dneva zapadlosti in dokazilom o vročitvi pisne izjave
o zapadlosti terjatve dolžniku. Notar stranke opozori, da
lahko, namesto dokazila o vročitvi pisne izjave o zapadlosti
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terjatve dolžniku, upnik pooblasti notarja, da zapadlost sporoči dolžniku.
Notar mora, kadar ga upnik pooblasti, da zapadlost iz
prejšnjega odstavka sporoči dolžniku, zapadlost sporočiti nemudoma in o tem sestaviti zapisnik, ki pri odpoklicu terjatve
zadostuje za zaznambo tega dejstva v zemljiški knjigi.
Pisna izjava upnika oziroma sporočilo notarja iz tretjega
odstavka tega člena se vroča priporočeno po pošti.
21. člen
(Primernost izvršilnega naslova za izvršbo)
Izvršilni naslov je primeren za izvršbo, če so v njem
navedeni upnik in dolžnik ter predmet, vrsta, obseg in čas
izpolnitve obveznosti.
Če je izvršilni naslov odločba, v kateri ni določen rok
za prostovoljno izpolnitev obveznosti, ga določi sodišče v
sklepu o izvršbi.
22. člen
(Plačilo zamudnih obresti)
Če se po nastanku izvršilnega naslova spremeni višina
zamudnih obresti, odloči sodišče na predlog upnika ali dolžnika o obveznosti plačila zamudnih obresti po spremenjeni
obrestni meri.
23. člen
(Verodostojna listina)
Izvršba za izterjavo denarne terjatve se dovoli tudi na
podlagi verodostojne listine.
Verodostojna listina je v smislu tega zakona faktura, menica in ček s protestom in povratnim računom, kadar je to potrebno za nastanek terjatve, javna listina, izpisek iz poslovnih
knjig, overjen s strani odgovorne osebe, po zakonu overjena
zasebna listina in listina, ki ima po posebnih predpisih naravo
javne listine. Za fakturo se šteje tudi obračun obresti.
Kadar iz verodostojne listine ni razvidna zapadlost terjatve, dovoli sodišče izvršbo, če je upnik predložil pisno izjavo,
da je terjatev zapadla, in navedel dan zapadlosti.
24. člen
(Prehod terjatve ali obveznosti)
Izvršbo dovoli sodišče tudi na predlog nekoga, ki v
izvršilnem naslovu ni označen kot upnik, če z javno ali s po
zakonu overjeno listino dokaže, da je bila terjatev prenesena ali je na drug način prešla nanj. Kadar to ni mogoče, se
prenos terjatve dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v
pravdnem postopku.
Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi glede izvršbe proti nekomu, ki v izvršilnem naslovu ni označen
kot dolžnik.
Če pride do spremembe upnika po vložitvi predloga
za izvršbo, lahko pod pogoji iz prvega odstavka tega člena
nov upnik vstopi v izvršbo namesto prvotnega upnika. Nov
upnik mora izvršbo prevzeti v tistem stanju, v katerem je, ko
vstopi vanjo.
Če pride do spremembe dolžnika po vložitvi predloga za
izvršbo, se pod pogoji iz prvega odstavka tega člena izvršba
nadaljuje zoper novega dolžnika, ki jo mora prevzeti v tistem
stanju, v katerem je, ko vstopi vanjo.
Sodišče dolžniku iz prejšnjega odstavka vroči sklep o
izvršbi.
25. člen
(Izvršba proti družbeniku)
Sodišče lahko na upnikov predlog dovoli izvršbo na
podlagi izvršilnega naslova, izdanega proti družbi z neomejeno odgovornostjo ali komanditni družbi, neposredno proti
družbeniku, ki je osebno odgovoren, če upnik z izpiskom iz
sodnega registra dokaže njegov status družbenika.
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Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi
v drugih primerih, ko upnik z javno ali po zakonu overjeno listino dokaže, da je dolžnik kot družbenik, ustanovitelj ali član
po zakonu neposredno osebno odgovoren za obveznosti
družbe ali druge pravne osebe.
26. člen
(Pogojna in vzajemna obveznost)
Izvršbo, ki je odvisna od poprejšnje izpolnitve kakšne
upnikove obveznosti ali od nastopa kakšnega pogoja, dovoli
sodišče, če upnik z javno ali s po zakonu overjeno listino dokaže, da je obveznost izpolnil, oziroma da je pogoj nastopil.
Če upnik tega ne more dokazati na način, ki je določen
v prvem odstavku tega člena, se izpolnitev obveznosti oziroma nastop pogoja dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano
v pravdnem postopku.
Če je dolžnik po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti obveznost pod pogojem, da upnik hkrati izpolni obveznost proti
njemu, dovoli sodišče izvršbo, če upnik priloži dokaz, da je
zagotovil izpolnitev svoje obveznosti.
Šteje se, da je upnik zagotovil izpolnitev svoje obveznosti v smislu tretjega odstavka tega člena, če je predmet
obveznosti položil pri sodišču ali v ta namen ravnal na drug
primeren način.
Upnik, ki trdi, da je svojo obveznost že izpolnil, mora
to dokazati na način iz prvega in drugega odstavka tega
člena.
27. člen
(Alternativna obveznost po dolžnikovi izbiri)
Če ima dolžnik po izvršilnem naslovu pravico izbirati
med več predmeti svoje obveznosti, mora upnik v predlogu
za izvršbo označiti predmet, s katerim naj bo obveznost
izpolnjena.
Dolžnik ima pravico izbire, vse dokler upnik ni vsaj delno
prejel predmeta, ki ga je v predlogu za izvršbo zahteval.
28. člen
(Fakultativna pravica dolžnika)
Dolžnik, ki je po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti neko
obveznost s pravico, da je njene izpolnitve prost, če izpolni
drugo obveznost, določeno v izvršilnem naslovu, lahko drugo obveznost izpolni vse dotlej, dokler upnik ni vsaj deloma
prejel izpolnitve obveznosti.
29. člen
(Vloge in naroki)
V izvršilnem postopku postopa sodišče na podlagi vlog
in drugih pisanj.
Sodišče opravi narok, kadar zakon tako določa, ali kadar je po njegovem mnenju to smotrno.
Namesto zapisnika se lahko o naroku napravi uradni
zaznamek.
Sodišče zasliši stranko ali udeleženca v postopku izven
naroka, če tako določa zakon ali če se mu zdi potrebno za
razjasnitev posameznih vprašanj ali za izjavo o kakšnem
predlogu stranke.
Če ena ali nobena od strank ali udeleženec ne pride na
narok ali če na vabilo sodišča ne pride k zaslišanju, to ni ovira
za nadaljnje postopanje sodišča.
30. člen
(Sredstva izvršbe)
Kot sredstva izvršbe za poplačilo denarne terjatve sme
sodišče dovoliti samo: prodajo premičnin, prodajo nepremičnin, prenos denarne terjatve, vnovčenje drugih premoženjskih
oziroma materialnih pravic in nematerializiranih vrednostnih
papirjev, prodajo deleža družbenika in prenos sredstev, ki so
pri organizacijah, pooblaščenih za plačilni promet.
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31. člen
(Seznam dolžnikovega premoženja)
Če upnik verjetno izkaže, da s predlaganimi sredstvi izvršbe ne bo mogel biti v celoti poplačan, je na predlog upnika
ali po oceni sodišča dolžnik dolžan kadarkoli med izvršilnim
postopkom predložiti seznam svojega premoženja z dokazili
o lastninski in drugih stvarnih pravicah na tem premoženju in
za svoje terjatve navesti dokazna sredstva.
Seznam iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi:
a) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjem letu z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim
premoženjem v korist tretjih oseb;
b) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjih
treh letih z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim premoženjem v korist zakonca ali izvenzakonskega partnerja,
krvnega sorodnika v ravni vrsti ali stranski vrsti do četrtega
kolena ali sorodnika v svaštvu do četrtega kolena;
c) neodplačna razpolaganja, razen običajnih priložnostnih daril, nagradnih daril in daril iz hvaležnosti, če so sorazmerna premoženjskim možnostim dolžnika, storjena v
zadnjih treh letih.
O obveznosti dolžnika po prvem odstavku odloči sodišče z odredbo.
Če dolžnik ne predloži seznama premoženja v roku, ki
ga določi sodišče, razpiše sodišče narok, na katerem zasliši
dolžnika o dejstvih iz prvega odstavka. Sodišče opozori dolžnika na posledice krive izpovedbe.
Če dolžnik ne pride na narok, na katerega je bil v redu
vabljen ali če na naroku oziroma v seznamu iz prvega odstavka tega člena ne navede popolnih in resničnih podatkov
o svojem premoženju, ga sodišče kaznuje z denarno kaznijo
po 33. členu.
Ne glede na določbo petega odstavka tega člena, lahko
sodišče ponovno odredi, da je dolžnik dolžan predložiti seznam svojega premoženja, in če dolžnik tega ne stori, ravna
sodišče po četrtem in petem odstavku tega člena.
Dolžniku, ki je že predložil ali na sodišču podal izjavo o
svojem premoženju, lahko sodišče naloži, da ponovno predloži ali poda izjavo o svojem premoženju, če je upnik izkazal
za verjetno, da je dolžnik pridobil novo premoženje.
32. člen
(Predmet izvršbe)
Predmet izvršbe za poplačilo denarne terjatve je lahko
vsaka dolžnikova stvar ali premoženjska oziroma materialna
pravica, kolikor ni z zakonom izvzeta iz izvršbe oziroma, če
ni izvršba na njej z zakonom omejena.
Predmet izvršbe ne morejo biti:
1. stvari, ki niso v prometu;
2. rudno bogastvo in druga naravna bogastva;
3. objekti, naprave in druge stvari, ki so državi ali samoupravni lokalni skupnosti nujno potrebne za opravljanje
njenih nalog ter premične in nepremične stvari, namenjene
za obrambo države;
4. objekti, naprave in druge stvari, ki so dolžniku nujno
potrebne za opravljanje javne službe;
5. druge stvari in pravice, za katere tako določa zakon.
33. člen
(Denarna kazen)
Sodišče lahko izreče denarno kazen dolžniku:
– če v nasprotju z odločitvijo sodišča skriva, poškoduje
ali uničuje svoje premoženje;
– če v nasprotju z odločitvijo sodišča opravlja dejanja,
ki lahko upniku povzročijo nenadomestljivo ali težko nadomestljivo škodo;
– če izvršitelja ovira pri opravljanju posameznih dejanj
izvršbe ali zavarovanja;
– če ravna v nasprotju s sklepom o zavarovanju;
– če ne dovoli ali ovira ogled nepremičnine ali njeno
cenitev.
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V primerih iz prejšnjega odstavka lahko sodišče izreče
denarno kazen fizični osebi do 1.000.000 tolarjev, pravni osebi
in podjetniku pa do 10.000.000 tolarjev.
Sodišče izreče denarno kazen s sklepom. V sklepu določi
rok, v katerem mora dolžnik kazen plačati. Rok za plačilo kazni
ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.
Če dolžnik, ki je fizična oseba ali podjetnik ne plača izrečene kazni v roku, ki ga določi sodišče, se kazen izterja po
uradni dolžnosti, če to ni možno, pa izvrši tako, da se za vsakih
začetih 10.000 tolarjev denarne kazni določi en dan zapora, pri
čemer zapor za fizično osebo ne sme biti daljši od 30 dni, za
podjetnika pa ne daljši kot 100 dni. Kazen zapora se izvrši po
določbah zakona, ki ureja izvrševanje zaporne kazni.
O spremembi denarne kazni po prejšnjem odstavku odloči sodišče s posebnim sklepom.
Če dolžnik, ki je pravna oseba, ne plača denarne kazni
v roku, ki ga določi sodišče, izterja sodišče denarno kazen,
povečano za 50%, po uradni dolžnosti. Sklep o tako določeni
denarni kazni je izvršilni naslov.
Če ta zakon ne določa drugače, se določbe tega člena
uporabljajo tudi v drugih primerih, ko sodišče dolžniku izreče
denarno kazen.
34. člen
(Več sredstev in predmetov izvršbe)
Sodišče dovoli izvršbo za poplačilo denarne terjatve s
tistim sredstvom in na tistih predmetih, ki so navedeni v predlogu za izvršbo.
Na dolžnikov predlog sodišče omeji dovoljeno izvršbo
tako, da se ta opravi samo na nekatera sredstva oziroma na
nekatere predmete, če zadoščajo za poplačilo terjatve. Če
izvršba s posameznim izvršilnim sredstvom ali posameznim
predmetom ni uspešna, sodišče omejeno izvršbo nadaljuje
z naslednjimi izvršilnimi sredstvi oziroma na naslednje predmete.
Sodišče lahko do konca izvršilnega postopka na predlog
upnika dovoli poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov, izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z drugimi
sredstvi oziroma drugimi predmeti.
Sodišče lahko določi na predlog dolžnika za izvršbo
drugo sredstvo namesto tistega, ki ga je predlagal upnik, če
zadošča za poplačilo terjatve. Zoper sklep o zavrnitvi predloga
ni pritožbe.
35. člen
(Pristojnost)
Sodišče, ki je pristojno za odločitev o predlogu za izvršbo, je pristojno tudi za odločanje o vseh drugih vprašanjih v
izvršbi, če zakon ne določa drugače.
Če je upnik predlagal za izvršbo več sredstev ali več
predmetov, je krajevno pristojno za odločitev o predlogu tisto
sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje po prvo navedenem sredstvu izvršbe.
Če je v primeru iz prejšnjega odstavka med predlaganimi izvršilnimi sredstvi izvršba na nepremičnine, je izključno
krajevno pristojno sodišče, ki je pristojno za odločanje o tem
izvršilnem sredstvu.
36. člen
(Vrnitev v prejšnje stanje)
Vrnitev v prejšnje stanje je v izvršilnem postopku dovoljena samo, če je zamujen rok za pritožbo ali ugovor.
37. člen
(Smrt stranke)
O prekinitvi izvršilnega postopka, ki je nastala zaradi smrti stranke ali njenega zakonitega zastopnika, obvesti
sodišče njene dediče, če so mu znani, in če ve za njihovo
prebivališče, ter nasprotno stranko.

Št.

44 / 25. 4. 2006 /

Stran

4709

Če sodišču dediči niso znani, ali če ne ve za njihova
prebivališča, jim sodišče nemudoma postavi začasnega
skrbnika.
38. člen
(Izvršilni stroški)
Izvršilne stroške plača najprej upnik.
Upnik mora plačati predujem za stroške izvršilnih
dejanj na način, v višini in v roku, ki ga določi sodišče.
Če upnik v določenem roku ne plača predujma, sodišče
ustavi izvršbo.
Za neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja mora
upnik na zahtevo izvršitelja plačati varščino po določbah
38.a člena tega zakona.
Če se postopek uvede po uradni dolžnosti, se predujem oziroma varščina ne plača, potrebni stroški pa se
vnaprej izplačajo v breme proračuna sodišča, ki je dovolilo
izvršbo.
Dolžnik mora upniku na njegovo zahtevo povrniti
stroške, ki so bili potrebni za izvršbo, vključno s stroški poizvedb o dolžnikovem premoženju, oziroma povrniti stroške
postopka po uradni dolžnosti.
Upnik mora dolžniku oziroma tretjemu na njegovo
zahtevo povrniti izvršilne stroške, ki mu jih je neutemeljeno
povzročil.
Če zakon ne določa drugače, se mora povrnitev izvršilnih stroškov zahtevati takoj, ko nastanejo in je znana njihova višina, najkasneje pa v tridesetih dneh po končanem
ali ustavljenem izvršilnem postopku oziroma zaključitvi
zadnjega izvršilnega dejanja, po katerem se izvršba ni
nadaljevala, sicer se stroški ne priznajo.
Sodišče mora o stroških odločiti v osmih dneh od prejema zahteve. Pri odmeri stroškov, ki bo zadnja v izvršbi,
sodišče na zahtevo stranke upošteva tudi stroške, ki bodo
nastali z izterjavo izvršilnih stroškov, ter dovoli izvršbo in
odredi zavarovanje za njihovo izterjavo. Če so zahtevani
kasneje, se ti stroški ne priznajo.
38.a člen
(Varščina za plačilo dela in stroškov izvršitelja)
Za zavarovanje plačila za delo in za povračilo stroškov lahko izvršitelj od upnika zahteva plačilo varščine
v roku in v višini, določeni v tarifi iz 292. člena tega zakona.
Izvršitelj mora poziv na plačilo varščine upniku vročiti osebno in z opozorilom na posledice, če varščina ne
bo pravočasno plačana, in če ne bo izvršitelju in sodišču
predloženo dokazilo o plačilu ter z obvestilom o pravici
zahtevati, da o varščini odloči sodišče. Izvod poziva na
plačilo varščine izvršitelj vroči sodišču.
Če upnik ne soglaša z načinom plačila, rokom ali
višino varščine, lahko v osmih dneh od prejema poziva
izvršitelja vloži pri izvršitelju zahtevo, da o tem odloči sodišče. Izvršitelj zahtevo takoj posreduje sodišču, ki mora
o njej odločiti v osmih dneh od prejema.
Upnik mora izvršitelju in sodišču predložiti dokazilo
o plačilu varščine.
Če upnik ne plača varščine na način in v roku, ki ga
določi izvršitelj oziroma sodišče ali ne predloži dokazila o
plačilu, izvršitelj o tem obvesti sodišče, ki ustavi izvršbo.
Sodišče, ki je ustavilo izvršbo, lahko na podlagi pritožbe spremeni ali razveljavi sklep iz prejšnjega odstavka,
če je pritožbi priloženo dokazilo o plačilu varščine. O svoji
odločitvi obvesti izvršitelja.
Izvršitelj mora začeti z opravo neposrednega dejanja
izvršbe takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu
dokazila o plačilu varščine.
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38.b člen
(Hramba in izplačilo varščine)
Znesek varščine se nakaže in hrani na računu prehodnih sodnih pologov in evidentira ločeno po izvršiteljih.
Varščina se lahko uporabi le za plačilo za delo izvršitelja
in za povračilo stroškov za neposredna dejanja izvršbe in
zavarovanja po določbah 38.c člena tega zakona.
38.c člen
(Obračun plačila za delo in stroškov izvršitelja)
Po opravi neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja
mora izvršitelj upniku osebno vročiti obračun plačila za delo
in stroškov, z obvestilom o pravici in pravnih posledicah iz
drugega odstavka tega člena. Izvod obračuna izvršitelj vroči
sodišču.
Če upnik ne soglaša z obračunom, lahko v osmih dneh
od prejema obračuna pri izvršitelju vloži zahtevo, da o obračunu odloči sodišče. Izvršitelj zahtevo takoj posreduje sodišču,
ki mora o njej odločiti v osmih dneh od prejema. Če upnik ne
vloži zahteve, da o obračunu odloči sodišče, velja obračun za
dokončnega. Dokončni obračun je izvršilni naslov.
Na podlagi dokončnega obračuna oziroma sklepa sodišča se izvršitelj poplača iz izterjanega denarnega zneska.
O poplačilu obvesti sodišče, ki odredi, da se varščina takoj
vrne upniku.
Če se izvršitelj ne more poplačati iz izterjanega denarnega zneska, lahko predlaga sodišču, naj odredi plačilo
za njegovo delo in povračilo stroškov v celoti ali deloma iz
vplačane varščine. Sodišče je dolžno izdati pisno odredbo za
izplačilo iz varščine in znesek izplačati izvršitelju najkasneje
v osmih dneh od prejema izvršiteljevega predloga s priloženim poročilom in dokončnim obračunom oziroma sklepom
sodišča.
Znesek varščine, ki presega višino, potrebno za plačilo
izvršitelja, se v roku iz prejšnjega odstavka vrne upniku.
Če ni bilo varščine ali če ta ne zadošča za popolno plačilo,
izvršitelj pozove upnika, naj mu v osmih dneh plača znesek,
ki ga dolguje po dokončnem obračunu oziroma sklepu sodišča. Po preteku tega roka lahko izvršitelj dolgovani znesek
prisilno izterja.
39. člen
(Varščina)
Če zakon določa, da je treba položiti varščino, se varščina nakaže na račun sodišča, sodišču pa se predloži dokazilo
o plačilu.
Sodišče določi višino varščine glede na vrednost uveljavljene terjatve in ob upoštevanju osebnih in premoženjskih
razmer tistega, ki jo je dolžan položiti.
Drugo poglavje
Predlog za izvršbo
40. člen
(Vsebina predloga)
V predlogu za izvršbo morajo biti navedeni: upnik in
dolžnik ter dolžnikove identifikacijske številke, če upnik z
njimi razpolaga (npr. EMŠO, davčna številka), izvršilni naslov ali verodostojna listina, dolžnikova obveznost, sredstvo
in predmet izvršbe ter drugi podatki, ki so potrebni, da se
izvršba lahko opravi.
Če zahteva upnik izvršbo na premičnine, mu jih v predlogu za izvršbo ni treba natančneje označiti.
Če upnik na podlagi verodostojne listine predlaga izvršbo na dolžnikova sredstva pri organizacijah za plačilni
promet, na nematerializirane vrednostne papirje oziroma na
plačo, v predlogu za izvršbo ni dolžan navesti podatkov o
organizaciji za plačilni promet, pri kateri ima dolžnik denarna
sredstva in številke računa, podatkov o nematerializiranih
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vrednostnih papirjih, katerih imetnik je dolžnik, oziroma dolžnikovo zaposlitev. V tem primeru sodišče po pravnomočnosti sklepa o izvršbi po uradni dolžnosti opravi poizvedbe
o teh podatkih.
Upravljavec podatkov ali zbirk podatkov je dolžan upniku, ki izkaže pravni interes, na njegovo zahtevo, ne glede na
določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali
zbirk podatkov, in ne glede na državljanstvo oziroma državo,
ki ji upnik pripada, posredovati osebne podatke, ki se nanašajo na dolžnika ali na osebo iz drugega odstavka 31. člena
tega zakona, in sicer rojstne podatke, matično in davčno
številko, naslov prebivališča, zaposlitev, podatke o terjatvah,
deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, premičnem
in nepremičnem premoženju, številke računov, na katerih
ima denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet ter
druge podatke, ki so potrebni za sestavo predloga za izvršbo
in za opravo izvršbe.
Upnik izkaže pravni interes z listino, ki je izvršilni naslov,
na podlagi katerega je mogoče po tem zakonu predlagati
izvršbo.
Če predlogu za izvršbo ni priloženo dokazilo o plačilu
sodne takse za predlog in za sklep, ki mora biti plačana po
predpisih o sodnih taksah, in niso podani pogoji za oprostitev
plačila sodnih taks, ravna sodišče s takim predlogom kot z
nepopolno vlogo. Če dokazilo ni predloženo v naknadnem
roku, se šteje, da je upnik predlog za izvršbo umaknil.
41. člen
(Vsebina predloga za izvršbo na podlagi verodostojne
listine)
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine
(23. člen) mora vsebovati tudi zahtevo, naj sodišče naloži
dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih
pa v treh dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z
odmerjenimi stroški.
Verodostojno listino, na podlagi katere zahteva izvršbo,
mora upnik priložiti predlogu.
Če sta stranki glede terjatve, zaradi katere upnik zahteva izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili dogovor
o krajevni pristojnosti, lahko upnik v predlogu za izvršbo
predlaga, naj se v primeru dolžnikovega ugovora postopek
nadaljuje pred sodiščem, pristojnim po tem dogovoru. V tem
primeru mora upnik predlogu za izvršbo priložiti tudi listino o
sporazumu o pristojnosti.
42. člen
(Potrdilo o izvršljivosti)
Če je predlog za izvršbo vložen pri sodišču, ki o terjatvi
ni odločalo na prvi stopnji, mu je treba priložiti izvršilni naslov
v izvirniku ali overjenem prepisu, na katerem je potrdilo o
izvršljivosti.
Potrdilo o izvršljivosti da sodišče oziroma organ, ki je
odločal o terjatvi na prvi stopnji.
Neutemeljeno potrdilo o izvršljivosti iz drugega odstavka tega člena razveljavi na predlog ali po uradni dolžnosti s
sklepom sodišče oziroma organ, ki ga je izdal.
42.a člen
(Potrdilo o izvršljivosti oziroma verodostojnosti na podlagi
pravnega akta Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji
uporablja neposredno)
Potrdilo o izvršljivosti odločbe oziroma javne listine na
podlagi določb pravnega akta Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, izda na zahtevo stranke
organ, ki je odločal o terjatvi na prvi stopnji oziroma je sestavil
javno listino.
Potrdilo o verodostojnosti tuje odločbe oziroma tuje
javne listine na podlagi določb pravnega akta Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, izda na
zahtevo stranke minister, pristojen za pravosodje.
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Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim predpisom predpiše postopek za izdajo potrdila iz prejšnjega
odstavka.
42.b člen
(Priznanje in izvršitev tuje odločbe oziroma tuje javne
listine)
Če je za izvršitev tuje odločbe oziroma tuje javne listine
v Republiki Sloveniji po določbah zakona, ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe ali pravnega akta Evropske
unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, treba
izvesti postopek priznanja in izvršitve tuje odločbe oziroma
tuje javne listine, je za izvedbo postopka pristojno okrožno
sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno ali začasno
prebivališče.
42.c člen
(Popravek in razveljavitev potrdila o izvršljivosti oziroma
verodostojnosti)
Za popravo potrdila iz prvega in drugega odstavka
42.a člena tega zakona je pristojen organ, ki je po prvem
oziroma drugem odstavku 42.a člena tega zakona potrdilo
izdal.
Za razveljavitev potrdila iz prvega in drugega odstavka
42.a člena tega zakona je pristojno sodišče, ki vodi izvršilni
postopek.
Če izvršilni postopek še ni uveden, je za razveljavitev iz
prejšnjega odstavka pristojno okrajno sodišče, na območju
katerega ima dolžnik stalno ali začasno prebivališče.
Pristojni organ na zahtevo stranke popravi ali razveljavi
potrdilo s sklepom.
43. člen
(Umik in omejitev predloga)
Upnik lahko med postopkom brez dolžnikove privolitve
v celoti ali delno umakne predlog za izvršbo.
V primeru umika sodišče ustavi postopek.
Upnik lahko po umiku predloga vloži nov predlog za
izvršbo.
44. člen
(Sklep o izvršbi)
V sklepu o izvršbi, s katerim sodišče dovoli izvršbo,
morajo biti navedeni: upnik in dolžnik, izvršilni naslov oziroma verodostojna listina, dolžnikova obveznost, sredstvo
in predmet izvršbe ter drugi podatki, ki so potrebni, da se
izvršba lahko opravi.
V sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine naloži
sodišče dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih
sporih pa v treh dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški ter dovoli izvršbo za poplačilo teh
terjatev.
V sklepu iz drugega odstavka tega člena sodišče dolžnika pouči o pravici do vložitve ugovora zoper ta sklep, o
obveznosti obrazložitve ugovora in o pravnih posledicah
neobrazloženega ugovora.
Sklep o izvršbi, s katerim sodišče predlog za izvršbo
popolnoma ali delno zavrne, mora biti obrazložen.
44.a člen
(Določitev izvršitelja)
V sklepu, s katerim dovoli izvršbo, pri kateri je potrebno opraviti neposredna dejanja izvršbe, sodišče določi tudi
izvršitelja.
Če izvršitelj ni določen s sklepom o izvršbi, ga sodišče
določi s posebnim sklepom.
Sodišče je dolžno določiti tistega izvršitelja, ki ga je
predlagal upnik v predlogu za izvršbo. Če upnik ni predlagal
izvršitelja, ga določi sodišče po določbah tega zakona o dodeljevanju zadev izvršiteljem.
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Sodišče ne sme za izvršitelja določiti osebe, ki po drugem ali tretjem odstavku 288. člena tega zakona ne sme
opravljati dejanj izvršbe in zavarovanja.
Zoper sklep o določitvi izvršitelja ni pritožbe, stranke pa
lahko v osmih dneh od prejema sklepa iz razlogov po prejšnjem odstavku zahtevajo izločitev izvršitelja.
O izločitvi izvršitelja mora sodnik, ki vodi postopek, odločiti v treh dneh. Zoper sklep, s katerim se zahteva zavrne,
je dovoljena pritožba.
Razlogi za določitev drugega izvršitelja morajo biti zaznamovani v evidenci sodišča o imenovanju izvršiteljev.
45. člen
(Vročitev sklepa o izvršbi)
Sklep o izvršbi, s katerim dovoli izvršbo, vroči sodišče
upniku in dolžniku, sklep o izvršbi, s katerim zavrne predlog
za izvršbo, pa samo upniku. Sklep o izvršbi, s katerim je
določen izvršitelj, oziroma sklep o določitvi izvršitelja vroči
sodišče izvršitelju, skupaj s priloženim prepisom vseh listin,
ki so potrebne za opravo izvršbe.
Sklep o izvršbi za izterjavo denarne terjatve, izdan na
podlagi izvršilnega naslova, vroči sodišče tudi dolžnikovemu
dolžniku, klirinško depotni družbi in sodišču, ki mora opraviti
zaznambo sklepa v javni knjigi, sklep o izvršbi na denarna
sredstva dolžnika pa tudi organizaciji za plačilni promet, pri
kateri so ta sredstva.
Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine vroči
sodišče izvršitelju in osebam oziroma organom iz prejšnjega
odstavka šele, ko postane pravnomočen.
Sklep o izvršbi na premične stvari in sklep o določitvi izvršitelja vroči dolžniku izvršitelj ob prvem izvršilnem dejanju,
če ni v tem zakonu drugače določeno.
Tretje poglavje
Opravljanje izvršbe
46. člen
(Izvršba na podlagi nepravnomočnega sklepa)
Izvršba se začne opravljati pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če zakon za posamezna izvršilna dejanja ne
določa drugače.
Upnik ne more biti poplačan pred pravnomočnostjo
sklepa o izvršbi.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upnik
poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če gre za
izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v postopku
v gospodarskih sporih, s katero se posega na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet.
47. člen
(Meje izvršbe)
Izvršba se opravi v mejah, določenih v sklepu o izvršbi.

nevi.

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

Če bi bilo nevarno odlašati, se izvršilna dejanja opravljajo tudi druge dneve in ponoči.
49. člen
(Ravnanje izvršitelja)
Izvršitelj je dolžan opravljati neposredna dejanja izvršbe
ne glede na zatrjevane ovire dejanske ali pravne narave,
razen če sodišče odredi drugače.
Pri izvršilnih dejanjih v dolžnikovem stanovanju, pri katerih ni navzoč dolžnik, njegov zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali odrasel član njegovega gospodinjstva, morata biti
navzoča dva polnoletna občana.
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Kadar je treba opraviti izvršilno dejanje v zaklenjenem
prostoru, pa dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti, ga
na podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v navzočnosti dveh polnoletnih občanov.
Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim predpisom natančneje predpiše ravnanje izvršitelja pri opravljanju
izvršbe.
50. člen
(Izvršba v prostoru pravne osebe)
Kadar se opravlja izvršba v prostoru pravne osebe,
zahteva izvršitelj pred pričetkom izvršilnih dejanj od zakonitega zastopnika te pravne osebe, da takoj določi osebo, ki
bo navzoča pri dejanjih.
Če zakonitega zastopnika ni v prostorih pravne osebe
ali če ne določi osebe, ki bo navzoča, opravi izvršitelj dejanja
v navzočnosti dveh polnoletnih občanov.
51. člen
(Pomoč policije)
Izvršitelj lahko glede na okoliščine primera zaprosi za
prisotnost in pomoč policije pri opravi posameznih izvršilnih
dejanj, če naleti na upiranje ali ogrožanje ali če to utemeljeno
pričakuje.
Stroški policije so izvršilni stroški.
52. člen
(Nepravilnosti pri opravljanju izvršbe)
Stranka ali udeleženec v postopku lahko z vlogo zahteva od sodišča, naj odpravi nepravilnost, ki jo je izvršitelj ali
druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju
izvršbe.
Sodišče odloči o tej zahtevi s sklepom, samo če je
vložnik to zahteval.
O nepravilnostih, ki jih stori izvršitelj pri opravljanju
izvršbe, je sodišče dolžno obvestiti ministra, pristojnega za
pravosodje, zbornico izvršiteljev in predsednika okrajnega
in okrožnega sodišča, na območju katerega ima izvršitelj
sedež.
Četrto poglavje
Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi
53. člen
(Ugovor kot edino dolžnikovo pravno sredstvo)
Sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno, lahko dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če izpodbija
samo odločitev o stroških.
Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik
navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti dokaze,
sicer se ugovor šteje kot neutemeljen.
Za neobrazložen ugovor ne velja določba 57. člena
tega zakona.
54. člen
(Pristojnost)
O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi,
če zakon ne določa drugače.
55. člen
(Razlogi za ugovor)
Ugovor zoper sklep o izvršbi je mogoče vložiti iz razlogov, ki preprečujejo izvršbo, zlasti pa:
1. če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo
pristojno;
2. če listina, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba,
ni izvršilni naslov ali verodostojna listina;
3. če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o
izvršbi, še ni izvršljiva;
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4. če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o
izvršbi, razveljavljena, odpravljena ali spremenjena;
5. če je poravnava, na podlagi katere je bil izdan sklep
o izvršbi, razveljavljena ali izrečena za nično;
6. če še ni pretekel rok za izpolnitev terjatve ali če še ni
nastopil pogoj, ki je bil določen v poravnavi;
7. če je izvršba dovoljena na stvari, denarno terjatev ali
na druge pravice, ki so izvzete iz izvršbe, oziroma na katerih
je možnost izvršbe omejena;
8. če je terjatev prenehala na podlagi dejstva, ki je
nastopilo po izvršljivosti odločbe ali pred tem, toda v času,
ko dolžnik tega ni mogel uveljavljati v postopku, iz katerega
izvira izvršilni naslov, oziroma če je terjatev prenehala na
podlagi dejstva, ki je nastopilo po sklenitvi poravnave;
9. če je upnik odložil izpolnitev obveznosti za čas, ki še
ni potekel;
10. če je pretekel rok, v katerem je po zakonu mogoče
predlagati izvršbo;
11. če je nastopilo zastaranje terjatve, o kateri je bilo
odločeno v izvršilnem naslovu;
12. če terjatev ni prešla na upnika oziroma če obveznost ni prešla na dolžnika.
Pri odločanju o ugovoru sodišče pazi po uradni dolžnosti na razloge iz 1. do 4. točke, pri razlogu iz 7. točke pa, če
je izvršba dovoljena na predmetih, ki niso v prometu.
56. člen
(Ugovor po izteku roka)
Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, in je nastopilo po izvršljivosti odločbe oziroma po sklenitvi
poravnave, lahko dolžnik vloži tudi po pravnomočnosti sklepa
o izvršbi, vse do konca izvršilnega postopka, če ga brez svoje
krivde ni mogel uveljavljati v ugovoru zoper sklep o izvršbi.
Dolžnik je dolžan v takem ugovoru navesti vse razloge,
ki jih lahko uveljavi v času vložitve. Sodišče zavrže kasnejši
ugovor, če temelji na razlogih, ki bi jih dolžnik lahko uveljavil
v prejšnjem ugovoru.
56.a člen
(Ugovor novega dolžnika)
Dolžnik iz četrtega odstavka 24. člena tega zakona
lahko izpodbija sklep o izvršbi z ugovorom iz razloga po
12. točki prvega odstavka 55. člena tega zakona.
57. člen
(Odgovor na ugovor)
Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora
vroči sodišče upniku, in ga opozori na pravne posledice iz
prvega odstavka 58. člena tega zakona.
Rok za odgovor na ugovor je osem dni.
58. člen
(Sklep o ugovoru)
Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, sodišče odloči o
ugovoru. Pri tem šteje, da so dolžnikove navedbe v ugovoru
resnične.
Če upnik v odgovoru na ugovor ugovoru nasprotuje,
sodišče glede na okoliščine primera razpiše narok za obravnavo ugovora ali pa izda sklep brez naroka.
S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodišče ugovoru ugodi
ali ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali
nedovoljenega.
Če sodišče ugodi ugovoru krajevne nepristojnosti, se
izreče za krajevno nepristojno in odstopi zadevo krajevno
pristojnemu sodišču, ki odloči tudi o drugih ugovorih zoper
sklep o izvršbi.
Če sodišče ali drug organ s pravnomočno odločbo ugotovi, da izvršba, ki še ni končana, ni dopustna (59. in 60. člen),
sodišče izvršbo ustavi in sklep o izvršbi razveljavi.
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59. člen
(Pravda ali drug postopek za nedopustnost izvršbe)
Če je sodišče o ugovoru odločalo na podlagi dejstev,
ki so bila med strankama sporna, in se ta dejstva nanašajo
na samo terjatev, lahko dolžnik v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o ugovoru začne pravdo ali drug postopek
za ugotovitev nedopustnosti izvršbe.
Vložitev tožbe po prejšnjem odstavku ne zadrži izvršbe,
niti izpolnitve dolžnikove obveznosti, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
60. člen
(Obravnavanje nedopustnosti)
Postopek iz prejšnjega člena mora sodišče izvesti kot
prednostno zadevo brez odlašanja.
V postopku iz prejšnjega člena mora dolžnik istočasno
uveljavljati vse ugovore zaradi nedopustnosti izvršbe, ki jih je
mogoče uveljavljati po tem zakonu in istočasno navesti vsa
dejstva in predlagati vse dokaze, s katerimi jih utemeljuje,
sicer to pravico izgubi.
Nova dejstva in nove dokaze upošteva sodišče samo,
če jih dolžnik navaja oziroma predlaga v pripravljalni vlogi,
vloženi v roku, ki mu ga je dalo sodišče zaradi odgovora na
upnikove navedbe v odgovoru na tožbo.
61. člen
(Ugovor zoper sklep na podlagi verodostojne listine)
Za ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine veljajo določbe 53. in 54. člena tega zakona, s
tem, da znaša v meničnih in čekovnih sporih rok za ugovor
tri dni.
Če se z ugovorom iz prejšnjega odstavka izpodbija
sklep o izvršbi v delu, s katerim je dolžniku naloženo, da
poravna terjatev, se šteje, da je ugovor v tem delu obrazložen, če dolžnik navede dejstva, s katerimi ga utemeljuje
in predlaga dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih
navaja v ugovoru.
Ugovor iz prvega odstavka 56. člena tega zakona lahko
dolžnik vloži tudi zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, s katerim je dovoljena izvršba, če temelji ugovor
na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, dejstvo pa je
nastopilo po izdaji sklepa o izvršbi.
V postopkih zoper dolžnike – menične zavezance na
podlagi menice, je dopustno uveljavljati le ugovore po meničnem pravu.
62. člen
(Postopek pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi
verodostojne listine)
Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi
verodostojne listine, ne izjavi, v katerem delu izpodbija sklep,
se šteje, da ga izpodbija v celoti.
Če dolžnik sklep o izvršbi izpodbija v celoti ali samo v
delu, v katerem mu je bilo naloženo, naj terjatev plača, sodišče razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovolilo
izvršbo in določilo izvršitelja, in opravljena izvršilna dejanja.
Sodišč nato nadaljuje postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalog, če za to ni pristojno, pa se izreče za nepristojno
in zadevo odstopi pristojnemu sodišču. Pri tem upošteva
sporazum o krajevni pristojnosti, če ga je upnik uveljavljal in
priložil predlogu za izvršbo oziroma če ga je dolžnik uveljavljal v ugovoru zoper sklep o izvršbi in mu ga priložil. Predlog
za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je bil podlaga
za izdajo razveljavljenega sklepa o izvršbi, se obravnava kot
tožba v pravdnem postopku.
Če dolžnik izpodbija sklep o izvršbi samo v delu, v
katerem je sodišče dovolilo izvršbo, se postopek nadaljuje
kot postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi
izvršilnega naslova.
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Če sodišče ugovoru iz tretjega odstavka ugodi, je del
sklepa o izvršbi, s katerim je dolžniku naloženo, naj poravna
terjatev, izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko upnik
ponovno zahteva izvršbo.
Sodišče ne ravna po prejšnjih odstavkih tega člena, če
ugovor ni obrazložen oziroma je prepozen, nepopoln ali nedovoljen. V teh primerih sodišče ugovor v skladu z zakonom
s sklepom zavrne ali zavrže.
Če izpodbija dolžnik sklep o izvršbi po prejšnjem odstavku samo zaradi krajevne nepristojnosti sodišča, se sodišče, če spozna, da ni krajevno pristojno, izreče za krajevno
nepristojno in po pravnomočnosti sklepa odstopi zadevo
pristojnemu sodišču, da izvede postopek izvršbe.
63. člen
(Obnova postopka)
Dolžnik lahko proti tistemu delu sklepa o izvršbi, s katerim mu je bilo naloženo, naj poravna terjatev, zahteva obnovo
postopka po določbah zakona o pravdnem postopku.
Če sodišče, pri katerem je vložen predlog iz prejšnjega
odstavka tega člena, ni pristojno za odločanje o predlogu za
obnovo postopka, pošlje zadevo pristojnemu sodišču.
Peto poglavje
Ugovor tretjega
64. člen
(Pogoji in rok za ugovor)
Kdor verjetno izkaže, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo, lahko vloži ugovor zoper sklep o
izvršbi in v njem zahteva, naj sodišče izvršbo na ta predmet
izreče za nedopustno.
Ugovor se lahko vloži do konca izvršilnega postopka.
Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora
vroči sodišče upniku, in ga opozori na pravne posledice iz
prvega odstavka 65. člena tega zakona.
Rok za odgovor na ugovor je osem dni.
Če ugovor ni obrazložen ali če pravica ni verjetno izkazana se šteje, da je ugovor neutemeljen.
65. člen
(Sklep o ugovoru)
Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, ali če izjavi, da
ugovoru ne nasprotuje, sodišče glede na okoliščine primera v
celoti ali delno razveljavi sklep o izvršbi in ustavi izvršbo.
Če upnik v danem roku izjavi, da ugovoru nasprotuje,
sodišče ugovor zavrne.
Vložnik ugovora lahko v roku trideset dni od pravnomočnosti sklepa iz prejšnjega odstavka začne pravdo za
ugotovitev, da izvršba na ta predmet ni dopustna.
Dolžnik, ki izpodbija pravico tretji osebi, je lahko zajet
s tožbo iz tretjega odstavka tega člena za ugotovitev te
pravice.
Če sodišče s pravnomočno odločbo ugotovi, da izvršba, ki še ni končana oziroma je bila odložena (73. člen), na
določen predmet ni dopustna, sodišče glede tega predmeta
ustavi izvršbo in razveljavi sklep o izvršbi.
V postopku, ki ga začne vložnik po tretjem odstavku
tega člena, se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 59. in 60. člena.
66. člen
(Kdaj se ne more zahtevati, da se izvršba izreče za
nedopustno)
Oseba, katere solastninski delež na premični stvari, ki
je predmet izvršbe, ne presega polovice njene vrednosti, ne
more zahtevati, da se izvršba glede njenega deleža izreče
za nedopustno. Iz zneska, dobljenega s prodajo stvari, pa
ima pravico zahtevati izplačilo svojega deleža sorazmerno
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ceni, doseženi s prodajo, vendar najmanj sorazmerno ocenjeni vrednosti, in sicer pred vsemi upniki in pred povrnitvijo
stroškov izvršilnega postopka.
Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko predlaga
cenitev po tretjem odstavku 89. člena tega zakona. Pri tem
ne trpi stroškov cenitve v primeru, če je bila s cenitvijo ugotovljena cena višja od seštevka vrednosti predmeta po že
opravljeni cenitvi in stroškov nove cenitve.
Oseba iz prvega odstavka tega člena ima pravico zahtevati, da se ji odstopi stvar, ki je predmet izvršbe, če položi znesek, ki ustreza vrednosti dolžnikovega deleža na tej
stvari.
Če osebi iz prvega odstavka tega člena kdo izpodbija
delež na stvari, ki je predmet izvršbe, lahko s tožbo zoper
upnika zahteva ugotovitev obstoja svojega deleža.
Šesto poglavje
Nasprotna izvršba
67. člen
(Razlogi za nasprotno izvršbo)
Ko je izvršba že opravljena, lahko predlaga dolžnik pri
sodišču nasprotno izvršbo in zahteva, naj mu upnik vrne tisto,
kar je z izvršbo dobil:
1. če je med izvršilnim postopkom poravnal upnikovo
terjatev;
2. če je bil izvršilni naslov pravnomočno odpravljen,
spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega;
3. če je bil sklep o izvršbi pravnomočno v celoti ali delno
razveljavljen ali spremenjen;
4. če je sodišče izreklo za nedopustno izvršbo, ki je že
bila opravljena;
5. če je upnik prejel več kot znaša njegova terjatev, ali
če pri izvršbi na plačo in druge denarne prejemke niso bile
upoštevane določbe o omejitvi izvršbe.
Predlog za nasprotno izvršbo lahko vloži dolžnik v
treh mesecih od dneva, ko je zvedel za razlog zanjo, najkasneje pa v enem letu od dneva, ko je bil končan izvršilni
postopek.
Pred iztekom tega roka dolžnik ne more uveljavljati
svoje terjatve v pravdnem postopku.
68. člen
(Postopek s predlogom za nasprotno izvršbo)
Predlog za nasprotno izvršbo vroči sodišče upniku in
zahteva od njega, naj se v osmih dneh od vročitve o njem
izjavi, in ga opozori na pravne posledice iz drugega odstavka
tega člena.
Če se upnik v predpisanem roku ne izjavi ali če izjavi,
da predlogu ne nasprotuje, izda sodišče sklep, s katerim
predlogu za nasprotno izvršbo ugodi.
Če upnik v predpisanem roku izjavi, da nasprotuje predlogu, odloči sodišče o njem po opravljenem naroku.
S sklepom, s katerim ugodi predlogu, naloži sodišče
upniku, da mora v petnajstih dneh vrniti dolžniku tisto, kar je
z izvršbo dobil.
Proti pravnomočnemu sklepu, s katerim sodišče predlogu za nasprotno izvršbo ugodi ali ga zavrne, je dovoljen
predlog za obnovo postopka po določbah zakona o pravdnem postopku.
69. člen
(Sklep o nasprotni izvršbi)
Na podlagi pravnomočnega in izvršljivega sklepa, s
katerim je ugodilo predlogu za nasprotno izvršbo, dovoli
sodišče na dolžnikov predlog s sklepom nasprotno izvršbo.
Glede nadaljnjega postopka se smiselno uporabljajo
določbe, ki se nanašajo na izvršbo.
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70. člen
(Če nasprotna izvršba ni mogoča)
Sodišče ne ugodi predlogu za nasprotno izvršbo, če je
zahtevana vrnitev predmeta, glede katerega so nastale take
stvarne ali pravne spremembe, da vrnitev ni več mogoča.
V tem primeru lahko dolžnik uveljavlja svojo pravico v
pravdnem postopku, še preden izteče rok iz drugega odstavka 67. člena tega zakona.
Sedmo poglavje
Odlog in ustavitev izvršbe
1. Odlog izvršbe
71. člen
(Na predlog dolžnika)
Sodišče lahko na dolžnikov predlog popolnoma ali deloma odloži izvršbo, če dolžnik izkaže za verjetno, da bi s takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo ali težko nadomestljivo
škodo in da je ta škoda večja od tiste, ki zaradi odloga lahko
nastane upniku, v naslednjih primerih:
1. če je zoper odločbo, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, vložil izredno pravno sredstvo;
2. če je vložen predlog za vrnitev v prejšnje stanje v
postopku, v katerem je bila izdana odločba, ki je bila podlaga
za dovolitev izvršbe;
3. če je vložena tožba za razveljavitev arbitražne odločbe, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba;
4. če je vložena tožba za razveljavitev poravnave, na
podlagi katere je bila dovoljena izvršba;
5. če je dolžnik zoper sklep o izvršbi vložil ugovor;
6. če je dolžnik vložil predlog za razveljavitev potrdila
o izvršljivosti;
7. če je izvršba odvisna od sočasne izpolnitve kakšne
upnikove obveznosti, dolžnik pa je odrekel izpolnitev svoje
obveznosti zaradi tega, ker upnik svoje ni izpolnil in tudi ni
pokazal pripravljenosti, da jo sočasno izpolni;
8. če je dolžnik ali udeleženec v postopku zahteval
odpravo nepravilnosti, ki so bile storjene pri opravljanju izvršbe;
9. če je dolžnik začel pravdo ali drug postopek zaradi
nedopustnosti izvršbe (59. in 60. člen).
Sodišče sme na predlog dolžnika odložiti izvršbo tudi
v drugih primerih, ko so za to podani posebno upravičeni
razlogi, vendar najdlje za tri mesece in le enkrat.
Sodišče postavi na upnikov predlog za odlog izvršbe
pogoj, da dolžnik zagotovi varščino, razen če bi s tem bilo
ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje njegovih družinskih članov. Če dolžnik ne zagotovi varščine v roku, ki ga
določi sodišče in ki ne sme biti daljši od 15 dni, se šteje, da
je predlog za odlog umaknil.
72. člen
(Na predlog upnika)
Na predlog upnika sodišče popolnoma ali deloma odloži
izvršbo, če se izvršba še ni začela.
Če se je izvršba že začela, dolžnik pa se je v roku, ki
mu ga je določilo sodišče, izjavil proti odlogu, sodišče zavrne
predlog za odlog.
Če zakon določa, da je treba izvršbo zahtevati v določenem roku, lahko upnik predlaga odlog v tem roku.
73. člen
(Na predlog tretjega)
Na predlog tretjega, ki je zahteval, naj se izvršba na
določen predmet izreče za nedopustno, odloži sodišče izvršbo glede tega predmeta, če tretji obstoj svoje pravice na
predlaganem predmetu izvršbe izkaže s pravnomočno sodno
odločbo ali kakšno drugo javno listino, z zasebno listino, ki
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ima naravo javne listine, ali če obstoj svoje pravice opira na
dejstva, ki so splošno znana.
Če tretji obstoja svoje pravice na predlaganem predmetu izvršbe ne izkaže na način iz prejšnjega odstavka, sodišče
na predlog tretjega odloži izvršbo glede tega predmeta, če
tretji izkaže za verjetno, da bi s takojšnjo izvršbo pretrpel
nenadomestljivo ali težko nadomestljivo škodo.
Sodišče na upnikov predlog postavi za odlog izvršbe
pogoj, da tisti, ki zahteva odlog, položi varščino, razen, če
bi s tem bilo ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje
njegovih družinskih članov.
74. člen
(Čas, za katerega se izvršba odlaga)
Če je izvršba odložena zato, ker je dolžnik ali tretji vložil
kakšno pravno sredstvo (71. in 73. člen, 11. člen zakona o
državnem tožilstvu), traja odlog do konca postopka o pravnem sredstvu.
Če sodišče odloži izvršbo na dolžnikov predlog iz kakšnega drugega razloga, določi čas odloga glede na okoliščine primera.
Če je predlagal odlog izvršbe upnik, jo sodišče odloži za
toliko časa, za kolikor je upnik predlagal.
Če je upnik predlagal odlog izvršbe v primeru, v katerem
je treba izvršbo zahtevati v določenem roku, sodišče ne sme
odložiti izvršbe za daljši čas.
75. člen
(Nadaljevanje odložene izvršbe)
Odložena izvršba se po uradni dolžnosti nadaljuje, ko
preteče čas, za katerega je bila odložena.
Na upnikov predlog lahko sodišče nadaljuje izvršbo tudi
pred iztekom roka, za katerega je bila odložena, če upnik
izkaže za verjetno, da so prenehali razlogi za odlog, ali če
položi varščino.
2. Ustavitev izvršbe
76. člen
Poleg drugih primerov, ki so določeni v tem zakonu,
sodišče ustavi izvršbo po uradni dolžnosti, tudi če je izvršilni
naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen
ali izrečen za neveljavnega, oziroma če je razveljavljeno
potrdilo o izvršljivosti.
Kadar sodišče ustavi izvršbo, s tem razveljavi, če zakon
ne določa drugače, tudi opravljena izvršilna dejanja, kolikor s
tem niso prizadete pridobljene pravice drugih oseb.
Drugi razdelek
IZVRŠBA ZA IZTERJAVO DENARNE TERJATVE
Osmo poglavje
Izvršba na premičnine
1. Krajevna pristojnost
77. člen
(Če je v predlogu navedeno, kje so stvari)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na premičnine je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega so stvari.
78. člen
(Če v predlogu ni navedeno, kje so stvari)
Upnik lahko predlaga, naj sodišče izda sklep o izvršbi
na premičnine, ne da bi navedel, kje so stvari.
Za odločitev o tem predlogu je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno ali začasno
prebivališče oziroma sedež.
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2. Oprostitve in omejitve izvršbe
79. člen
(Predmeti, izvzeti iz izvršbe)
Predmet izvršbe niso:
1. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno
rabo ter posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik,
pralni stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, kolikor je vse to nujno potrebno dolžniku in članom njegovega
gospodinjstva;
2. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegovega gospodinjstva za šest mesecev;
3. delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge
delovne priprave, ki so dolžniku kmetu nujni za kmetijsko
dejavnost, ter seme za uporabo na njegovem gospodarstvu
in krma za živino za štiri mesece;
4. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo
ali znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno
potrebni za opravljanje njegovega dela;
5. gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke,
do mesečnega zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v
sorazmerju s časom do naslednjih prejemkov;
6. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in
priznanja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi
osebni dolžnikovi spisi ter slike oziroma fotografije družinskih članov;
7. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s
telesnimi hibami na podlagi predpisa, ali si jih je sam nabavil, in so nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij.
Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti
so glede na določbo prvega odstavka tega člena izvzeti iz
izvršbe, ali če se to sicer pokaže za potrebno, odloči o tem
sodišče.
Predmeti iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena
niso izvzeti iz izvršbe, če se vodi izvršba zaradi poplačila
terjatve iz naslova posojila, s katerim je bil predmet kupljen,
oziroma posojila, danega za razvoj dejavnosti, za katero
je bil predmet kupljen, ter v primeru, kadar se vodi izvršba
zaradi poplačila terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno
zastavno pravico na tem predmetu.
Poštna pošiljka ali poštno denarno nakazilo, naslovljeno na dolžnika, ne more biti predmet izvršbe, dokler mu ni
vročeno.
80. člen
(Omejitve izvršbe proti pravnim osebam in podjetniku)
Izvršbe proti pravni osebi, ki opravlja gospodarsko
dejavnost in proti podjetniku, ni mogoče dovoliti na stroje,
orodje in druge delovne priprave, kolikor so te stvari nujno
potrebne dolžniku za opravljanje njegove dejavnosti, ter na
surovine, polizdelke, namenjene za predelavo, in pogonsko
gorivo, kolikor ne presegajo količine, potrebne za enotedensko povprečno proizvodnjo.
Predmeti iz prvega odstavka tega člena niso izvzeti
iz izvršbe, če se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve iz
naslova posojila, s katerim je bil predmet kupljen, oziroma
posojila, danega za razvoj dejavnosti, za katero je bil predmet kupljen, ter v primeru, kadar se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno
pravico na tem predmetu.
Proti pravni osebi, ki ni zajeta v prvem odstavku tega
člena, sme sodišče dovoliti izvršbo samo na tiste stvari, ki
ji niso potrebne za opravljanje njene dejavnosti oziroma
nalog.
Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti
so glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena
izvzeti iz izvršbe, ali če se to sicer pokaže za potrebno,
odloči o tem sodišče.
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3. Izvršilna dejanja

84. člen
(Obseg rubeža)
Zarubi se toliko stvari, kolikor je potrebno za poplačilo
upnikove terjatve in izvršilnih stroškov.
Predvsem se zarubijo stvari, glede katerih ni pripomb o
obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala izvršbo, in stvari, ki
se dajo najlaže vnovčiti. Pri tem je treba upoštevati tudi izjave
navzočih strank in drugih oseb.
Sodišče lahko pozneje na predlog dolžnika dovoli izvršbo
na drug predmet, kot je bil na predlog upnika zarubljen, če obstoji precejšnje nesorazmerje med vrednostjo tega predmeta
in višino terjatve.
Če sodišče v sklepu o izvršbi na predlog upnika določi, da
se rubež gotovine opravi večkrat, opravi izvršitelj več rubežev.

81. člen
Izvršba na premičnine se opravi z rubežem in cenitvijo
stvari, s prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska,
dobljenega s prodajo.
V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva le rubež in
cenitev, vendar mora v tem primeru v treh mesecih od rubeža in cenitve predlagati prodajo stvari, sicer sodišče ustavi
izvršbo.
Rubež ter prepoved odtujitve se vpiše v uradni register
zarubljenih premičnin in zastavnih pravic, če se ta vodi. Vpis
opravi na zahtevo izvršitelja, na podlagi sklepa o izvršbi in
rubežnega zapisnika, organ, ki vodi register.
Organ, pristojen za vodenje registra iz prejšnjega
odstavka, po uradni dolžnosti pošlje podatke o rubežu in
prepovedi odtujitve organom, ki vodijo uradne evidence, v
katerih je premičnina vpisana, da jih vpišejo v te evidence
in v listine, s katerimi se dokazuje lastništvo premičnine.
Dolžnik je dolžan predložiti listine za vpis v treh dneh po
prejemu zahteve od organa, ki vodi takšno uradno evidenco, sicer organ obvesti izvršitelja, ki dolžniku odvzame
listino in registrske označbe za premičnino ter jih izroči
temu organu.
V uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih
pravic se poleg identifikacije premičnine, rubeža in prepovedi
odtujitve vpišejo podatki o izvršilni zadevi, poteku postopka
ter o dolžniku in upniku (osebno ime, prebivališče, rojstni datum in enotno matično številko fizične osebe ali firmo, sedež,
matično in davčno številko pravne osebe). Organ, pristojen
za vodenje tega registra, lahko pridobiva te podatke tudi iz
obstoječih uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za
to pooblaščeni organi in organizacije. Podatki iz registra so
javni.
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi vrste premičnin, za katere se vzpostavi register iz tretjega odstavka tega
člena, vrsto enoličnega identifikacijskega znaka za premičnine, postopek in vsebino vpisov v uradne evidence in listine,
način vodenja, povezovanja in iskanja podatkov po registru
ter tarifo za vpise v register.
4. Rubež in cenitev stvari
82. člen
(Obvestilo o rubežu)
Preden začne izvršitelj z rubežem, vroči dolžniku sklep
o izvršbi oziroma sklep o določitvi izvršitelja, če mu ta še ni
bil vročen, in zahteva od njega, naj plača znesek, za katerega
je dovoljena izvršba, skupaj z obrestmi in stroški.
Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o izvršbi ali sklepa o določitvi izvršitelja ob rubežu, mu ga izvršitelj vroči
pozneje.
O času in kraju rubeža obvesti izvršitelj upnika in ga
opozori, da bo rubež opravljen tudi, če se ga upnik ne bo
udeležil.
Rubež se opravi, če tudi dolžnik oziroma upnik ni navzoč.
O rubežu obvesti izvršitelj dolžnika oziroma upnika, ki
pri njem ni bil navzoč.
83. člen
(Predmet rubeža)
Zarubiti se smejo stvari, ki jih ima v posesti dolžnik, kot
tudi njegove stvari, ki jih ima v posesti upnik.
Dolžnikove stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji, se smejo
zarubiti samo s privolitvijo le-tega.
Če tretji ne privoli v rubež, prenese sodišče na predlog upnika na upnika dolžnikovo pravico do izročitve stvari
(153. člen).

85. člen
(Hramba zarubljenih stvari)
Način hrambe zarubljenih stvari se določi s podzakonskim
predpisom iz 49. člena tega zakona.
Na zarubljenih stvareh je treba vidno označiti, da so zarubljene.
Nevarnost uničenja ali poškodovanja stvari, ki ne ostanejo
v hrambi pri dolžniku, zadene upnika, razen če je uničenje ali
poškodba posledica višje sile.
86. člen
(Prepoved razpolaganja z zarubljenimi stvarmi)
Dolžniku je prepovedano razpolagati z zarubljenimi
stvarmi.
V sklepu o izvršbi zapiše sodišče to prepoved in opozori
dolžnika na kazenskopravne posledice, če bi dolžnik ravnal
proti prepovedi.
87. člen
(Pridobitev zastavne pravice)
Upnik pridobi zastavno pravico na zarubljenih stvareh z
rubežem, v primerih iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona
pa z vpisom rubeža v register.
Če so bile stvari zarubljene za več upnikov, se vrstni red
zastavne pravice, pridobljene z rubežem določa po dnevu, ko
je bil opravljen rubež, vrstni red zastavne pravice, pridobljene z
zaznambo v rubežnem zapisniku (91. člen) ali vpisom v register
(tretji odstavek 81. člena) pa po dnevu, ko je bila opravljena
zaznamba oziroma vpis.
Če so bile stvari sočasno zarubljene oziroma vpisane v
register za več upnikov, se določa vrstni red zastavne pravice po
dnevu, ko je sodišče prejelo predlog za izvršbo ali zavarovanje,
če je prejelo predloge istega dne, pa imajo njihove zastavne
pravice isti vrstni red.
Če je bil predlog za izvršbo poslan po pošti v priporočeni
pošiljki, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču.
88. člen
(Neuspešen poskus rubeža)
Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet
izvršbe, oziroma zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo
upnikove terjatve, lahko upnik v roku treh mesecev od dneva
prvega rubeža izvršitelju neomejenokrat predlaga, da opravi
ponovni rubež.
Če upnik v tem roku ne predlaga ponovnega rubeža ali
če rubež, predlagan do poteka tega roka, ni uspešen, sodišče
ustavi izvršbo.
89. člen
(Cenitev)
Hkrati z rubežem stvari se opravi tudi njihova cenitev
razen, če te zaradi posebne vrednosti zarubljene stvari ni
mogoče opraviti hkrati z rubežem.
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Cenitev opravi izvršitelj, ki opravlja rubež.
Na zahtevo in na stroške stranke opravi cenitev sodni
cenilec, ki ga izbere stranka. V primeru, da je opravljenih več
cenitev sodnih cenilcev glede istega predmeta in se stranki
ne moreta sporazumeti o njegovi vrednosti, se za prodajo
vzame povprečje tistih dveh vrednosti, ki jih izbereta stranki,
razen, če sodišče ne določi drugače.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
90. člen
(Rubežni in cenilni zapisnik)
O rubežu in cenitvi se napravi zapisnik.
V zapisniku je treba med drugim posebej navesti posamezne zarubljene stvari z njihovo ocenjeno vrednostjo
in zapisati izjave strank in udeležencev v postopku, kot tudi
izjave tretjih oseb o obstoju pravic, ki preprečujejo izvršbo ter
kdo prevzame zarubljene stvari, kdaj jih prevzame oziroma
kje se zarubljene stvari hranijo.
91. člen
(Zaznamba namesto rubeža)
Če dovoli sodišče po rubežu izvršbo na zarubljene
stvari za poplačilo kakšne druge terjatve istega upnika ali poplačilo terjatve kakšnega drugega upnika, izvršitelj ne opravi
novega rubeža in nove cenitve teh stvari, temveč zaznamuje
v nadaljevanju zapisnika le podatke iz poznejšega sklepa o
izvršbi.
Če je prejšnji rubež opravil upravni organ, napravi
upravni organ na zahtevo izvršitelja v svojem zapisniku o
rubežu zaznamek o dodatnem rubežu.
O rubežu iz prejšnjih odstavkov se obvesti dolžnika.
5. Prodaja stvari
92. člen
(Čas prodaje)
Prodaja zarubljenih stvari se sme opraviti šele po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, razen če dolžnik privoli, da se
stvari prodajo prej, če gre za stvari, ki se hitro kvarijo, ali če je
nevarnost, da bi cena zarubljenih stvari občutno padla.
Med dnevom rubeža in dnevom prodaje mora preteči
najmanj petnajst dni.
Prodaja sme biti opravljena tudi pred iztekom omenjenega roka, če je podan kakšen razlog iz prvega odstavka
tega člena.
93. člen
(Način prodaje)
Stvari se prodajo na javni dražbi ali z neposredno pogodbo med kupcem in izvršiteljem, oziroma prek osebe, ki
opravlja komisijske posle.
Način prodaje stvari določi izvršitelj, ki pri tem pazi, da
se doseže najugodnejše vnovčenje.
Prodaja na dražbi se opravi, če gre za stvari večje vrednosti in je mogoče pričakovati, da bodo prodane po ceni,
večji od ocenjene vrednosti.
Vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi, se prodajo na
borzi preko pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev, ki ga določi izvršitelj.
Upniku in dolžniku sporoči izvršitelj kraj, dan in uro
prodaje.
Minister, pristojen za pravosodje s podzakonskim predpisom predpiše način opravljanja javne dražbe.
94. člen
(Prodajna cena)
Na prvi dražbi oziroma v roku, ki ga je izvršitelj določil
za prodajo z neposredno pogodbo, zarubljenih stvari ni dovoljeno prodati pod ocenjeno vrednostjo.
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Če na prvi dražbi ni dosežena cena, enaka ocenjeni
vrednosti, določi izvršitelj na predlog stranke novo dražbo,
na kateri se smejo stvari prodati pod ocenjeno vrednostjo,
vendar ne pod tretjino te vrednosti.
Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi, kadar zarubljenih stvari ni bilo mogoče prodati z
neposredno pogodbo za ocenjeno vrednost v roku, ki ga je
določil izvršitelj.
Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko predlaga stranka v tridesetih dneh od prve dražbe oziroma od
izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo.
95. člen
(Ustavitev izvršbe)
Če nobena stranka ne predlaga v predpisanem roku druge
dražbe oziroma ponovne prodaje z neposredno pogodbo, ali če
stvari ni bilo mogoče prodati niti na drugi dražbi oziroma z neposredno pogodbo v novem roku, sodišče ustavi izvršbo.
V sklepu o ustavitvi izvršbe sodišče navede, da ima
dolžnik pravico prevzeti zarubljene stvari. O prevzemu stvari
se sestavi zapisnik, v katerem se ugotovi, v kakšnem stanju
so stvari, ki se prevzamejo.
96. člen
(Obveznosti in pravice kupca in izvršitelja)
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po
koncu dražbe oziroma ob prodaji z neposredno pogodbo, v
primeru iz 200.a člena tega zakona pa mora dati tudi izjavo,
ali je z upnikom povezana oseba po določbi 200.b člena
tega zakona.
Izvršitelj je dolžan kupcu izdati dokument, iz katerega
morajo biti razvidni podatki o opravljeni prodaji, za premičnine, za katere se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena
tega zakona, pa tudi podatki iz tega registra. Izvršitelj na
podlagi tega dokumenta zahteva od pristojnega organa, ki
vodi register, da opravi izbris vseh bremen in prepovedi na
prodani premičnini, ter vpis novega lastnika, če se lastninska
pravica vpisuje v register.
Vsebino dokumenta iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za pravosodje s podzakonskim aktom.
Izjavo iz prvega odstavka izvršitelj vroči dolžniku in
upniku, ki ji lahko nasprotujeta v 30 dneh. Izjava o nasprotovanju se pošlje sodišču in v vednost izvršitelju.
Če kupec ne da izjave iz prvega odstavka tega člena,
izvršitelj proda stvari naslednjemu najboljšemu ponudniku, ki
je dal izjavo iz prvega odstavka tega člena.
Izvršitelj lahko izroči stvari kupcu, čeprav ni položil
kupnine, če v to na svojo nevarnost privoli upnik v mejah
zneska, ki bi mu šel iz dosežene kupnine. Če kupec ne položi
kupnine, pa upnik ne privoli v izročitev stvari, lahko izvršitelj
proda stvari naslednjemu najboljšemu ponudniku.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane
lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.
6. Poplačilo upnika
97. člen
(Če je en sam upnik)
Če je treba iz kupnine poplačati enega samega upnika,
se iz zneska, dobljenega s prodajo stvari, oziroma iz odvzete
gotovine, poravnajo po vrsti: stroški izvršilnega postopka,
stroški, določeni v izvršilnem naslovu, obresti do dneva vnovčenja stvari in glavna terjatev.
Presežek kupnine se izroči dolžniku, če za to ni ovir,
sicer pa se denar položi pri sodišču za dolžnika.
Poplačilo enega upnika opravi izvršitelj. Če je treba
odločati o resničnosti izjave iz prvega odstavka 96. člena
tega zakona ali če je več upnikov, odloči o delitvi kupnine in
poplačilu upnika ali upnikov sodišče s sklepom.
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98. člen
(Če je več upnikov)
Več upnikov se poplača iz kupnine po vrstnem redu,
kot so pridobili zastavno pravico, razen če zakon določa, da
imajo določene terjatve pri poplačilu prednost.
Upniki istega vrstnega reda, ki jih iz kupnine ni mogoče
popolnoma poplačati, se poplačajo v sorazmerju s svojimi
terjatvami.
Stroški izvršilnega postopka, stroški, določeni v izvršilnem naslovu, ter obresti imajo isti vrstni red kot glavna
terjatev.
Ko izda sklep o poplačilu, upošteva sodišče samo tiste
terjatve, glede katerih je postal sklep o izvršbi pravnomočen
do dneva izdaje sklepa iz tretjega odstavka 97. člena tega
zakona.
99. člen
(Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine)
Za izvršbo na premične stvari se smiselno uporabljajo
tudi določbe tega zakona o izvršbi na nepremičnine, ki se nanašajo na vprašanje, kdo ne more biti kupec (187. člen), na
oprostitev položitve kupnine (drugi odstavek 191. člena), razen določbe, da o predlogu upnika odloči sodišče s sklepom,
na poplačilo upnika, ki je kupec, in povezane osebe (200.a in
200.b člen), s tem, da se vrednost premičnine ugotavlja po
89. členu tega zakona, na izpodbijanje terjatev, napotitev na
pravdo in sklep o poplačilu (201., 202. in 208. člen), razen v
primeru, če je en sam upnik (97. člen).
Če je za zastavljene premičnine vzpostavljen register iz
tretjega odstavka 81. člena tega zakona, se smiselno uporabljajo tudi določbe, ki se nanašajo na poplačilo zastavnega upnika
(172. člen), prenehanje zastavne pravice (173. člen), kateri zastavni upniki se poplačajo (2. točka 196. člena), poplačilo nezapadle terjatve, poplačilo nezapadle terjatve občasnih prejemkov
in poplačilo pogojne terjatve (203., 204. in 205. člen).
Če za zastavljene premičnine ni vzpostavljen register iz
tretjega odstavka 81. člena tega zakona, zastavni upnik pa
priglasi terjatev v roku iz četrtega odstavka 98. člena tega
zakona, se smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na
poplačilo nezapadle terjatve, poplačilo nezapadle terjatve
občasnih prejemkov in poplačilo pogojne terjatve (203., 204.
in 205. člen).
Deveto poglavje
Izvršba na denarno terjatev dolžnika
1. Krajevna pristojnost
100. člen
Za odločitev o predlogu za izvršbo na denarno terjatev
je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno prebivališče; če dolžnik nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa sodišče, na območju katerega
ima začasno prebivališče.
Če dolžnik nima niti začasnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega
ima stalno prebivališče njegov dolžnik; če dolžnikov dolžnik
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa sodišče,
na območju katerega ima ta začasno prebivališče.
Določbe prvega in drugega odstavka tega člena, ki se
nanašajo na stalno in začasno prebivališče, se smiselno
uporabljajo tudi za sedež pravne osebe.
2. Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe, in omejitve izvršbe
101. člen
(Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe)
Iz izvršbe so izvzeti:
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal;
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2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o invalidskem zavarovanju;
3. prejemki iz naslova denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo;
4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in pomoči za opremo
novorojenca;
5. prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in
študentom;
6. prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške dolžnosti, državljanov v času opravljanja nadomestne
civilne službe oziroma usposabljanja za zaščito in reševanje
ter oseb v času usposabljanja za delo v rezervni sestavi
policije;
7. prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic
ter drugih odličij in priznanj;
8. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
9. dodatek za pomoč in postrežbo;
10. dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo po zakonu, ki ureja socialno varstvo,
in jih pridobivajo izven kriterijev redne zaposlitve.
102. člen
(Omejitve izvršbe)
Na plačo, pokojnino, nadomestilo plače, odškodnino
iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti ter plačila za delo
obsojencev v kazenskih zavodih, je mogoče seči:
1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v
2. točki tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere
se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj
znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik
preživlja druge osebe, pa najmanj znesek v višini dohodka,
določenega za dolžnika in njegove družinske člane oziroma
osebe, ki jih je dolžan po zakonu preživljati po merilih, ki jih
določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne
socialne pomoči;
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je
dajal, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo,
vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini
dveh tretjin minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov
in obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik preživlja druge osebe, pa najmanj znesek v višini dohodka,
določenega za dolžnika in njegove družinske člane oziroma
osebe, ki jih je dolžan po zakonu preživljati po merilih, ki jih
določa zakon, ki ureja socialno varstvo za dodelitev denarne
socialne pomoči.
Na prejemke vojnih in mirovnih vojaških invalidov iz
naslova invalidnine, ortopedskega dodatka in invalidskega
dodatka je mogoče seči z izvršbo samo za terjatve iz naslova
zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, in sicer do polovice teh
prejemkov.
Na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju in
dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe o življenjskem
zavarovanju je mogoče seči z izvršbo le toliko, kolikor presegajo stalno najvišjo socialno dajatev po zakonu, ki ureja
socialno varstvene dajatve.
103. člen
(Davki in prispevki, izvzeti iz izvršbe)
Predmet izvršbe niso terjatve države in samoupravnih
lokalnih skupnosti za plačilo davkov in drugih obveznih
dajatev ter terjatve javnih zavodov in skladov za plačilo iz
naslova obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in za zdravstveno zavarovanje.
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3. Izvršilna dejanja
104. člen
(Način izvršbe)
Izvršba na denarno terjatev se opravlja z rubežem in
prenosom, če ni v zakonu za posamezne primere drugače
določeno.
V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva, naj sodišče
dovoli samo rubež denarne terjatve; vendar mora v tem
primeru v treh mesecih od dneva, ko mu je vročen sklep o
rubežu, oziroma od dneva, ko mu je vročeno obvestilo o izjavi
dolžnikovega dolžnika (tretji odstavek 111. člena), predlagati
prenos terjatve.
Če upnik v tem roku ne predlaga prenosa, sodišče
ustavi izvršbo.
105. člen
(Obseg izvršbe)
Rubež in prenos denarne terjatve se sme dovoliti in
opraviti samo za znesek, ki je potreben za poplačilo upnikove
terjatve, razen če gre za nedeljivo terjatev (116. člen).
Če zahteva več upnikov izvršbo na isto terjatev, ki je
deljiva, dovoli sodišče rubež in prenos za ustrezen znesek
posebej v dobro vsakega upnika.
106. člen
(Občasne dajatve)
Če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačevanje občasnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih
presledkih v enem letu od dneva vložitve predloga (denarna renta zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, zaradi
zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti, ali zaradi
smrti tistega, ki je preživnino dajal, preživnina idr.) plačuje
dolžnikov dolžnik te dajatve brez ponovne zahteve po njihovi zapadlosti.
V primeru iz prvega odstavka tega člena se vrstni red
poravnave vseh bodočih dajatev računa po času, ko je dolžnikov dolžnik prejel sklep o izvršbi.
Dolžnikov dolžnik vodi posebno evidenco o sklepih o
izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev.
4. Rubež terjatve
107. člen
(Učinek)
S sklepom, s katerim dovoli rubež denarne terjatve
(sklep o rubežu), prepove sodišče dolžnikovemu dolžniku
poravnati terjatev dolžniku, dolžniku pa prepove terjatev izterjati, in sicer tudi iz zastave, ki je bila dana v njeno zavarovanje, ali kako drugače z njo razpolagati.
Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu vročen
dolžnikovemu dolžniku.
Z rubežem dolžnikove terjatve, ki ga je sodišče opravilo
na upnikov predlog, pridobi upnik na njej zastavno pravico.
Dolžnikov dolžnik nima pravice pritožbe zoper sklep o
rubežu.
108. člen
(Rubež terjatve iz vrednostnega papirja)
Rubež terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša
z indosamentom, ter terjatve, za uveljavitev katere je sicer
potreben ta papir, se opravi tako, da izvršitelj odvzame dolžniku vrednostni papir ali tisti njegov del, na podlagi katerega
je mogoče uveljaviti terjatev, in ga izroči sodišču.
Pravna dejanja, ki so potrebna za ohranitev ali izvrševanje pravic iz zarubljenega vrednostnega papirja, opravlja
dolžnik. Za čas oprave teh dejanj mu izvršitelj vrne zarubljeni
vrednostni papir in o tem izda potrdilo.
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109. člen
(Zastavna pravica na obrestih)
Zastavna pravica, pridobljena na terjatvi, ki se obrestuje, velja tudi za obresti, ki zapadejo v plačilo po rubežu.
110. člen
(Vrstni red)
Vrstni red zastavnih pravic več upnikov se določa po
dnevu oprave rubeža.
Če je več upnikov pridobilo zastavno pravico na isti dan,
imajo zastavne pravice isti vrstni red.
Če se v primeru iz prejšnjega odstavka terjatve ne morejo popolnoma poravnati, se poravnajo sorazmerno.
111. člen
(Izjava dolžnikovega dolžnika)
Sodišče zahteva na upnikov predlog od dolžnikovega
dolžnika, naj se v roku, ki mu ga določi, izjavi o tem, ali
pripoznava zarubljeno terjatev in sicer kolikšen znesek, ter
ali je njegova obveznost, da poravna to terjatev, pogojena z
izpolnitvijo kakšne druge obveznosti.
Predlog za izjavo dolžnikovega dolžnika lahko upnik
združi s predlogom za izvršbo, ali pa predlaga to v posebni
vlogi najkasneje do prenosa terjatve.
Izjavo dolžnikovega dolžnika pošlje sodišče nemudoma
upniku.
112. člen
(Odgovornost dolžnikovega dolžnika)
Dolžnikov dolžnik odgovarja upniku za škodo, ki mu jo
povzroči s tem, da se ni izjavil ali da se ni izjavil po resnici
in popolnoma.
Sodišče opozori dolžnikovega dolžnika na obveznost
pravilne in popolne izjave in na posledice ravnanja v nasprotju s to obveznostjo.
113. člen
(Rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je
vpisana v zemljiški knjigi)
Rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je
vpisana v zemljiški knjigi se opravi z vpisom rubeža v zemljiško knjigo.
Vpis opravi sodišče po uradni dolžnosti; pri tem navede, da je rubež, na podlagi katerega je upnik pridobil
na terjatvi zastavno pravico, dovolilo za poplačilo njegove
terjatve.
Če je več upnikov, je za vrstni red njihovih terjatev odločilen čas vpisa.
5. Prenos terjatve
a) Splošne določbe
114. člen
(Vrsta prenosa)
Glede na upnikov predlog prenese sodišče nanj zarubljeno terjatev v izterjavo ali namesto plačila.
115. člen
(Sklep o prenosu)
Sklep o prenosu terjatve sme sodišče izdati šele, ko
postane sklep o rubežu pravnomočen.
Če je upnik predlagal, naj se dolžnikov dolžnik izjavi
o terjatvi, na katero predlaga izvršbo, izda sodišče sklep o
predlogu za prenos po izteku osmih dni od dneva, ko je bilo
upniku vročeno obvestilo o izjavi dolžnikovega dolžnika, če
pa se dolžnik o terjatvi ni izjavil, pa po poteku roka, v katerem
bi se moral izjaviti.
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116. člen
(Posebni pogoji za prenos nedeljive terjatve)
Terjatev iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z indosamentom ali je za njeno uveljavitev treba predložiti ta papir,
ali pa se iz kakšnega drugega vzroka ne more deliti glede
prenosa ali uveljavitve, je mogoče prenesti samo s celotnim
zneskom. Če ta presega upnikovo terjatev, jo sodišče prenese šele, ko upnik položi varščino, da bo presežek izročil
sodišču.
Terjatev, ki je delno izvzeta iz izvršbe ali je že zastavljena oziroma zarubljena za koga drugega, prenese sodišče
šele, ko upnik položi varščino, da bo sodišču izročil izvzeti
del.
Če je več upnikov predlagalo prenos ob različnih dnevih, prenese sodišče terjatev na upnika, ki je to prvi predlagal;
če je več upnikov predlagalo prenos istega dne, pa na tistega
upnika, čigar terjatev je največja.
117. člen
(Kdaj je prenos opravljen)
Prenos terjatve je opravljen, ko vroči sodišče dolžnikovemu dolžniku sklep o prenosu.
Prenos terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša
z indosamentom, ali je za njeno uveljavitev sicer potreben
papir, je opravljen tedaj, ko zapiše sodišče nanj izjavo o
prenosu in ga izroči upniku.
118. člen
(Obveznosti dolžnika in upnika)
Dolžnik mora dati v roku, ki ga določi sodišče, na zahtevo upnika, na katerega je preneslo terjatev, pojasnila, ki so
upniku potrebna za izterjavo te terjatve, in mu izročiti listine,
ki se nanjo nanašajo.
Če dolžnik to zahteva, mora upnik, na katerega je sodišče preneslo del terjatve, položiti v roku, ki ga določi sodišče,
varščino, da bo po uveljavitvi terjatve vrnil listine, ki se nanjo
nanašajo.
Na upnikov predlog dovoli sodišče proti dolžniku, ki ni
izročil listin, izvršbo za izročitev teh listin.
Izročitev listin, ki so pri kom drugem, lahko upnik zahteva s tožbo, če bi imel to pravico dolžnik.
Na listini, ki jo izroči upniku, sodišče zaznamuje, da je
nanj prenesena terjatev, na katero je dovolilo izvršbo.
Če ravna dolžnik v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, se kaznuje po 33. členu tega zakona.
119. člen
(Položitev terjatve pri sodišču)
Če uveljavljajo glede prenesene terjatve poleg upnika
kakšno pravico še drugi, lahko položi dolžnikov dolžnik v
korist vseh teh pri sodišču celoten znesek, ali samo zapadli
znesek terjatve.
Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev, glede
katere uveljavljajo še drugi kakšno pravico, lahko preko sodišča zahteva od dolžnikovega dolžnika, naj položi preneseno
terjatev pri tem sodišču.
b) Prenos v izterjavo
120. člen
(Pravice upnika)
S prenosom terjatve v izterjavo dobi upnik pravico zahtevati od dolžnikovega dolžnika izplačilo zneska, ki je naveden v sklepu o prenosu, če je ta znesek zapadel, ter storiti
vse, kar je potrebno za ohranitev in uveljavitev prenesene
terjatve in uveljavljati pravice v zvezi z zastavo, ki je bila dana
v njeno zavarovanje.
S prenosom terjatve v izterjavo upnik ne pridobi pravice,
da bi v breme dolžnika sklenil poravnavo, da bi dolžnikovemu
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dolžniku odpustil dolg, ali da bi s preneseno terjatvijo sicer
razpolagal, niti pravice, da bi z dolžnikovim dolžnikom sklenil
pogodbo, naj o terjatvi, če je ta sporna, odloči arbitraža.
Proti upniku, na katerega je prenesena terjatev v izterjavo, lahko dolžnikov dolžnik uveljavlja samo tiste ugovore,
ki bi jih lahko uveljavljal proti dolžniku.
Če dolžnik odstopi preneseno terjatev po prenosu, to
nima pravnega učinka na pravice, ki jih je s prenosom pridobil upnik.
121. člen
(Prenos v izterjavo terjatve, vpisane v zemljiški knjigi)
Prenos v izterjavo terjatve, ki je vpisana v zemljiški
knjigi, se uradno zaznamuje.
122. člen
(Če je obveznost dolžnikovega dolžnika pogojena z
izročitvijo stvari)
Če je obveznost dolžnikovega dolžnika, da poravna terjatev, odvisna od obveznosti dolžnika, da mu izroči določeno
stvar, ki je v dolžnikovi posesti, in je ta obveznost ugotovljena
s pravnomočno sodbo, izda sodišče na predlog upnika, na
katerega je bila terjatev prenesena v izterjavo, sklep, da mora
dolžnik izročiti to stvar sodišču, ki jo bo izročilo dolžnikovemu
dolžniku.
Proti dolžniku, ki v določenem roku ne izroči stvari, dovoli sodišče na upnikov predlog izvršbo za izročitev stvari.
Če ravna dolžnik v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, se kaznuje po 33. členu tega zakona.
123. člen
(Obvestilo o tožbi za izterjavo prenesene terjatve)
Upnik, ki vloži tožbo za izterjavo prenesene terjatve,
mora o tem nemudoma obvestiti dolžnika; sicer mu odgovarja za škodo, ki mu jo s tem povzroči.
124. člen
(Zamuda pri izterjavi prenesene terjatve)
Upnik, ki ne skrbi za izterjavo prenesene terjatve, kot
bi moral, odgovarja za škodo, ki jo s tem povzroči dolžniku
oziroma drugemu upniku, za čigar terjatev je sodišče zarubilo
dolžnikovo terjatev.
V tem primeru lahko sodišče na predlog drugega upnika
razveljavi sklep o prenosu terjatve na nevestnega upnika in
prenese terjatev na drugega upnika.
125. člen
(Poplačilo upnika)
Upnik, na katerega je sodišče preneslo terjatev v izterjavo, je poplačan toliko, kolikor je terjatev izterjal.
126. člen
(Izterjava zneska, ki presega upnikovo terjatev)
Upnik, ki je od prenesene terjatve izterjal več, kot znaša
njegova terjatev, mora presežek položiti pri sodišču.
Sodišče izroči ta presežek drugim zastavnim upnikom,
ki imajo do njega pravico, oziroma dolžniku.
Upniku, ki je položil presežek izterjanega zneska, vrne
sodišče položeno varščino.
c) Prenos namesto plačila
127. člen
S prenosom namesto plačila preide zarubljena terjatev
do prenesenega zneska na upnika z učinkom odplačnega
odstopa terjatve.
Če je prenesena terjatev zavarovana z zastavno pravico, ki je vpisana v zemljiški knjigi, prenese sodišče po uradni
dolžnosti tudi zastavno pravico na upnika.
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Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev namesto
plačila, je s samim prenosom poplačan toliko, kolikor ta
terjatev znaša.
Tretji odstavek tega člena ne posega v pravila o dolžnikovi odgovornosti za resničnost in izterljivost prenesene
terjatve.

Če delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem
razmerju, ne ve za novega delodajalca, mora o tem nemudoma obvestiti sodišče. Sodišče o tem obvesti upnika in
ga pozove, naj v določenem roku sporoči sodišču, kdo je
dolžnikov novi delodajalec. Če upnik tega ne stori v roku,
sodišče ustavi izvršbo.

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

134. člen
(Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo
zapadlih zneskov)
Upnik lahko predlaga, naj sodišče v izvršilnem postopku s sklepom naloži delodajalcu, naj mu poravna vse
zneske, ki jih ni odtegnil in izplačal po sklepu o izvršbi.
Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko upnik
vloži do konca izvršilnega postopka.
Sklep, s katerim sodišče upnikovemu predlogu ugodi,
ima učinek sklepa o izvršbi.
Delodajalec, ki ni ravnal po sklepu o izvršbi ali po
drugem in tretjem odstavku 133. člena tega zakona, je
odgovoren tudi za škodo, ki jo zaradi tega utrpi upnik.

128. člen
(Uporaba določb tega poglavja)
Za izvršbo na plačo se uporabljajo določbe tega poglavja, če ni v drugih določbah tega zakona drugače določeno.
Določbe tega zakona, ki urejajo izvršbo na plačo, se
smiselno uporabljajo tudi za izvršbo na pokojnino, nadomestilo plače, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti in
druge stalne denarne prejemke, če zakon ne določa drugače.
129. člen
(Sklep o izvršbi)
S sklepom o izvršbi na plačo zarubi sodišče določen
del plače in naloži delodajalcu, da mora po pravnomočnosti
tega sklepa plačati oziroma plačevati upniku denarni znesek
oziroma denarne zneske, za katere je dovolilo izvršbo.
130. člen
(Povečanje plače)
Sklep o izvršbi se nanaša tudi na povečanje plače, do
katere je prišlo po vročitvi sklepa.
131. člen
(Če ima več oseb pravico do preživnine)
Če ima pravico do zakonite preživnine oziroma pravico
do rente za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo
je dajal, proti istemu dolžniku več upnikov, skupen znesek
njihovih terjatev pa presega del plače, ki je lahko predmet
izvršbe, sodišče dovoli izvršbo v korist vsakega od upnikov
v sorazmerju z višino njegove terjatve.
Če je potem, ko se je začela izvršba na plačo oziroma
na druge stalne denarne prejemke, vložen nov predlog za
izvršbo za terjatev iz prvega odstavka tega člena, sodišče v
smislu prvega odstavka tega člena spremeni prej izdani sklep
o izvršbi in določi zneske, ki se bodo v prihodnje izplačevali
posameznim upnikom.
V primeru iz drugega odstavka tega člena se sklep o
izvršbi vroči tudi prejšnjim upnikom, ki se lahko zoper njega
pritožijo.
132. člen
(Kraj plačila)
Terjatev, za katero ni predpisano brezgotovinsko plačilo,
izterja upnik neposredno pri delodajalcu, ki dolžniku izplačuje
plačo.
Upnik ima pravico zahtevati, da se mu odtegnjeni znesek na stroške dolžnika izplača po pošti na navedeni naslov
po odbitku poštnih stroškov.
133. člen
(Prenehanje delovnega razmerja)
Če dolžniku preneha delovno razmerje, učinkuje sklep
o izvršbi tudi proti delodajalcu, s katerim sklene dolžnik novo
delovno razmerje, in sicer od dneva, ko je novemu delodajalcu vročen sklep o izvršbi.
Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem razmerju, mora nemudoma s priporočeno pošiljko poslati sklep
o izvršbi novemu delodajalcu in o tem obvestiti sodišče.

135. člen
(Izplačilna prepoved z dolžnikovo privolitvijo)
Prepoved izplačila plače dolžniku, ki jo je odobril sam
dolžnik, (upravna izplačilna prepoved), ima pravni učinek
sklepa o izvršbi na dolžnikovo plačo.
Ne glede na prvi odstavek tega člena upravna izplačilna prepoved ne vpliva na izvršbo na plačo za poplačilo
terjatve iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za
škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti
ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti, ter
odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega,
ki jo je dajal.
7. Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri
organizacijah za plačilni promet
a) Skupne določbe
136. člen
(Uporaba določb tega poglavja)
Za izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri
organizaciji za plačilni promet, se uporabljajo določbe o
izvršbi na denarno terjatev, če zakon ne določa drugače.
137. člen
(Omejitev izvršbe)
Na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizaciji za plačilni promet iz naslova prejemkov, ki so izvzeti
iz izvršbe (101. člen), oziroma je izvršba nanje omejena
(102. člen) ni mogoče seči z izvršbo, kolikor gre za prejemke, nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče seči le
z upoštevanjem omejitev za tekoči mesec.
138. člen
(Sklep o izvršbi)
S sklepom o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima
dolžnik pri organizaciji za plačilni promet, naloži sodišče
organizaciji za plačilni promet naj blokira dolžnikova sredstva v višini obveznosti iz sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti sklepa ta znesek izplača upniku.
Ko postane sklep o izvršbi pravnomočen, sodišče o
tem obvesti organizacijo za plačilni promet. O opravljenem poplačilu upnika organizacija za plačilni promet takoj
obvesti sodišče.
Sklep iz prvega odstavka tega člena ima učinek rubeža in prenosa v izterjavo.
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139. člen
(Izvršba na sredstva v tuji valuti)
Če ima dolžnik pri organizaciji za plačilni promet sredstva
v tuji valuti, preračuna organizacija za plačilni promet tujo valuto v tolarje po svojem nakupnem tečaju na dan plačila.
Če se terjatev iz izvršilnega naslova glasi na tujo valuto,
sodišče na upnikov predlog dovoli izvršbo za poplačilo te
terjatve v tuji valuti z dolžnikovih sredstev v tuji valuti.
Terjatev v tuji valuti izplača organizacija za plačilni promet na način, ki ga določajo devizni predpisi.
140. člen
(Podatki o računu)
Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti organizacijo
za plačilni promet, pri kateri so njegova in dolžnikova denarna sredstva, številko dolžnikovega in številko svojega računa,
če mora biti plačilo izvršeno preko njega.
Če upnik izkaže za verjetno, da ni mogel ugotoviti
podatkov o dolžnikovem računu, navede organizacijo za
plačilni promet, pri kateri naj sodišče opravi poizvedbe o dolžnikovem računu, hranilni vlogi, depozitu ali drugih denarnih
sredstvih.
Organizacija za plačilni promet mora sodišču in upniku
nemudoma sporočiti zahtevane podatke, razen če ta zakon
določa drugače. O zahtevi sodišča oziroma upnika organizacija za plačilni promet ne sme obvestiti dolžnika.
141. člen
(Vrstni red poplačila terjatev)
Organizacija za plačilni promet poravnava terjatve po
vrstnem redu, kot je prejela sklepe o izvršbi. Če takrat, ko
prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni sredstev,
ali če dolžnik zaradi vezave s sredstvi na računu ne more
razpolagati, obdrži organizacija za plačilni promet sklep v
evidenci in opravi na njegovi podlagi poplačilo, ko sredstva
prispejo na račun oziroma ko dolžnik dobi pravico z njimi
razpolagati.
Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni nobenega priliva sredstev oziroma sredstev
v vezavi, organizacija za plačilni promet vrne sklep o izvršbi
sodišču, ki izvršbo ustavi.
Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco
o vrstnem redu, po katerem je prejela sklepe o izvršbi. Upniku izda na njegovo zahtevo potrdilo, na katerem mestu je
njegova terjatev.
Organizacija za plačilni promet ne sme izvršiti dolžnikovega naloga, preden ni plačana terjatev po sklepu o izvršbi,
razen če zakon določa drugače.
Če je izvršba odložena na predlog dolžnika, je treba
izločiti ustrezen znesek sredstev za ohranitev vrstnega reda
pri poplačilu terjatev.
142. člen
(Izvršba na hranilno vlogo)
Za izvršbo na hranilno vlogo se uporabljajo določbe
108., 116. in 117. člena tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko sodišče
zarubi terjatev na hranilni vlogi, ne da bi bila pred tem dolžniku odvzeta hranilna knjižica.
V primeru iz prejšnjega odstavka se za izvršbo uporabljajo pravila, ki veljajo za izvršbo na denarna sredstva na
dolžnikovem računu (138., 139. in 140. člen).
143. člen
(Občasne dajatve)
Če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačevanje občasnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih
presledkih, plačuje organizacija za plačilni promet te dajatve
brez ponovne zahteve po njihovi zapadlosti.
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V primeru iz prejšnjega odstavka se vrstni red poravnave vseh bodočih dajatev računa po času, ko je organizacija
za plačilni promet prejela sklep o izvršbi.
Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco
o sklepih o izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev.
144. člen
(Vrstni red poravnave terjatev s posameznih računov)
Terjatev se poplača predvsem iz sredstev na dolžnikovem računu, preko katerega v skladu s predpisi opravlja
plačilni promet.
Če na dolžnikovem računu iz prejšnjega odstavka ni
sredstev, prenese organizacija za plačilni promet na ta račun
ustrezen znesek sredstev z drugih dolžnikovih računov ali iz
sredstev iz naslova pogodb o vezavi sredstev, kolikor niso
zarubljena ali po zakonu izvzeta iz izvršbe.
Dolžnik lahko določi vrstni red računov, iz katerih se
bodo poplačale terjatve iz sklepov o izvršbi.
145. člen
(Izvršba na več dolžnikovih računov)
Če upnik navede ali če sodišče na upnikov predlog ugotovi, da ima dolžnik več računov pri različnih organizacijah
za plačilni promet, in je izvršba dovoljena na vsa denarna
sredstva, sodišče pošlje sklep o izvršbi vsem organizacijam
za plačilni promet, ki morajo dolžnikova denarna sredstva
zarubiti do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi ter jih takoj
prenesti na račun dolžnika pri organizaciji za plačilni promet,
ki je v sklepu o izvršbi prva navedena (primarna organizacija za plačilni promet). Organizacije za plačilni promet pri
tem ravnajo smiselno po določbah prejšnjih členov tega
poglavja.
Primarna organizacija za plačilni promet po izvršenem
prenosu sredstev iz drugih organizacij za plačilni promet
ohrani rubež denarnih sredstev do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi in o tem obvešča upnika in sodišče. Ko zarubljena sredstva zadoščajo za poplačilo v sklepu navedene
obveznosti, primarna organizacija za plačilni promet o tem
takoj obvesti upnika, sodišče in ostale organizacije za plačilni
promet, da prenehajo z rubeži in prenosi.
146. člen
(Izvršba proti solidarnemu dolžniku)
Proti dvema ali več dolžnikom, ki po izvršilnem naslovu
solidarno odgovarjajo za isto terjatev, izda sodišče en sam
sklep o izvršbi.
Upnik lahko v predlogu za izvršbo določi vrstni red, po
katerem naj se terjatev izterja od posameznih dolžnikov. Če
tega ne stori, se terjatev izterja od dolžnikov po vrstnem redu,
kot so navedeni v predlogu za izvršbo.
Če imajo solidarni dolžniki račune pri različnih organizacijah za plačilni promet, vroči sodišče sklep o izvršbi tisti
organizaciji, pri kateri ima račun dolžnik, ki ga je upnik v
predlogu za izvršbo določil kot prvega solidarnega dolžnika,
oziroma ki je v predlogu naveden na prvem mestu.
Če v primeru iz prejšnjega odstavka dolžnik nima sredstev na računu, pošlje organizacija za plačilni promet na
upnikovo zahtevo sklep o izvršbi tisti organizaciji, pri kateri
ima račun naslednji dolžnik.
147. člen
(Odgovornost organizacije za plačilni promet)
Glede odgovornosti organizacije za plačilni promet za
opuščeni rubež, prenos in izplačilo zapadlih zneskov se
smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega in tretjega
odstavka 134. člena tega zakona.
Organizacija za plačilni promet je odgovorna tudi za
škodo, ki je nastala upniku, ker ni ravnala po sklepu o izvršbi
oziroma je kršila določbe tega zakona o posredovanju po-
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datkov (tretji odstavek 140. člena), vrstnem redu, obsegu in
načinu poplačila obveznosti iz sklepa o izvršbi.
Organizacija za plačilni promet je na zahtevo sodišča
dolžna posredovati vsa pojasnila in listine, iz katerih je razvidno, ali in kako je izvršila sklep o izvršbi, ter ali in kako je
upoštevala z zakonom določen vrstni red poplačila terjatev.
b) Izvršba na denarna sredstva v gospodarskih zadevah
148. člen
(Gospodarske zadeve)
Določbe tega pododdelka (148. do 151. člen) se uporabljajo za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega
v postopku v gospodarskih sporih in za izvršbo na podlagi
verodostojne listine, če bi v primeru ugovora veljala pravila
postopka v gospodarskih sporih.
V predlogu mora upnik navesti podatke, iz katerih izhaja, da gre za tako izvršbo, v nasprotnem se izvršba opravi po
določbah 136. do 147. člena tega zakona.
149. člen
(Izvršba na sredstva države, samoupravnih lokalnih
skupnosti in javnih zavodov)
Predmet izvršbe niso denarna sredstva, ki jih ima na računu država, samoupravna lokalna skupnost ali javni zavod,
kolikor so jim nujno potrebna za opravljanje njihovih temeljnih
nalog oziroma dejavnosti.
Predmet izvršbe tudi niso denarna sredstva na računu
samoupravne lokalne skupnosti, ki jih ji je zagotovila država
za opravljanje posameznih zadev iz državne pristojnosti, ki so
z zakonom prenesene na samoupravno lokalno skupnost.
Preden izda sklep o izvršbi, sodišče po potrebi zasliši
stranki o okoliščinah, od katerih je odvisna uporaba prvega
in drugega odstavka tega člena.
150. člen
(Prenos pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi)
Organizacija za plačilni promet prenese sredstva z
dolžnikovega na upnikov račun še pred pravnomočnostjo
sklepa o izvršbi, razen če je bil ta sklep izdan na podlagi
verodostojne listine.
Če je s sklepom o izvršbi določeno, da se izvrši prenos
sredstev v gotovini, lahko organizacija za plačilni promet
opravi gotovinsko plačilo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi.
151. člen
(Izvršba na več dolžnikovih računov)
Pri izvršbi na več dolžnikovih računov, razen pri izvršbi
na podlagi verodostojne listine, primarna organizacija za
plačilni promet, po izvršenem prenosu sredstev iz drugih
organizacij za plačilni promet takoj nakaže na upnikov račun
denarna sredstva do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi, pri
ostalih dejanjih in pri izvršbi na podlagi verodostojne listine
pa ravna po določbi 145. člena tega zakona.
Deseto poglavje
Izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo
premičnine ali da se izroči nepremičnina
1. Splošne določbe
152. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na dolžnikovo terjatev, da se mu izroči določena premičnina ali nepremičnina
ali dobavi določena količina premičnin, je krajevno pristojno
sodišče, na območju katerega so stvari.
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153. člen
(Način izvršbe)
Izvršba na dolžnikovo terjatev iz 152. člena tega zakona
se opravi z rubežem te terjatve, z njenim prenosom na upnika
in s prodajo stvari.
154. člen
(Učinek prenosa)
Prenos zarubljene dolžnikove terjatve ima učinek prenosa dolžnikove denarne terjatve v izterjavo.
155. člen
(Če dolžnikova terjatev še ni zapadla; tožba proti
dolžnikovemu dolžniku)
Če dolžnikova terjatev še ni zapadla, sodišče odloči, da
morajo biti stvari izročene po zapadlosti.
Od dolžnikovega dolžnika, ki ni voljan izročiti stvari, lahko upnik po pravnomočnosti sklepa o prenosu terjatve s tožbo zahteva izročitev, če zanjo še nima izvršilnega naslova.
156. člen
(Uporaba določb o izvršbi na denarno terjatev)
Določbe o izvršbi na denarno terjatev se smiselno uporabljajo tudi pri izvršbi na terjatev, da se izročijo ali dobavijo
premičnine ali da se izroči nepremičnina, če ni v tem poglavju
določeno kaj drugega.
2. Premičnine
157. člen
(Izročitev premičnin v hrambo)
S sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve,
naloži sodišče dolžnikovemu dolžniku, da mora premičnine,
na katere se nanaša terjatev, izročiti izvršitelju v hrambo.
Glede hrambe stvari se smiselno uporabljajo določbe
85. člena tega zakona.
158. člen
(Prodaja stvari in poplačilo upnika)
Za prodajo premičnin, ki so bile izročene izvršitelju, ter
za poplačilo upnika veljajo določbe tega zakona o izvršbi na
premične stvari.
3. Nepremičnina
159. člen
(Izročitev upniku)
S sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve,
naloži sodišče dolžnikovemu dolžniku, da mora nepremičnino, na katero se nanaša terjatev, izročiti upniku.
Upnik mora nepremičnino upravljati v imenu in na račun
dolžnika kot dober gospodar in dati sodišču na njegovo zahtevo obračun o upravljanju.
160. člen
(Prodaja)
Upnik lahko v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, odkar
mu je bila nepremičnina izročena, sodišču predlaga njeno
prodajo.
Če upnik prodaje ne predlaga pravočasno, sodišče
ustavi izvršbo.
161. člen
(Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine)
Za prodajo nepremičnine in poplačilo upnika veljajo
določbe tega zakona o izvršbi na nepremičnine.

Stran

4724 /

Št.

44 / 25. 4. 2006

Enajsto poglavje
Izvršba na druge premoženjske oziroma materialne
pravice
162. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na patent, užitek ali
kakšno podobno dolžnikovo pravico, in za samo izvršbo je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik
stalno prebivališče; če dolžnik nima stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, pa sodišče, na območju katerega ima
dolžnik začasno prebivališče.
Določba prvega odstavka tega člena, ki se nanaša na
stalno prebivališče, se smiselno uporablja tudi za sedež
pravne osebe.
163. člen
(Način izvršbe)
Izvršba na pravico iz 162. člena tega zakona se opravi
z rubežem te pravice in z vnovčenjem po določbah tega
zakona o izvršbi na premičnine.
Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o izvršbi vročen
dolžniku.
S sklepom o izvršbi, s katerim dovoli rubež, sodišče
prepove dolžniku razpolagati s to pravico.
Z rubežom pravice pridobi upnik na njej zastavno pravico.
Enajsto a) poglavje
Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje
163.a člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na vrednostne papirje, ki se vodijo v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev, je krajevno pristojno sodišče, določeno
v skladu s 100. členom tega zakona.
163.b člen
(Vpis sklepa o izvršbi)
Sodišče vroči sklep o izvršbi, s katerim je dovolilo izvršbo oziroma zavarovanje na nematerializirane vrednostne
papirje, tudi klirinško depotni družbi.
Klirinško depotna družba na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka pri nematerializiranih vrednostnih papirjih,
na katere se nanaša sklep, vpiše sklep o izvršbi z vpisom
naslednjih podatkov:
1. sodišče, ki je sklep izdalo;
2. opravilna številka sklepa;
3. datum izdaje sklepa.
Z vrednostnimi papirji iz prejšnjega odstavka imetnik ne
more več razpolagati.
Prepoved razpolaganja iz prejšnjega odstavka vpiše klirinško depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi. Glede
učinka vpisa prepovedi razpolaganja iz prejšnjega stavka se
smiselno uporabljajo določbe zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih o učinkih prepovedi razpolaganja.
163.c člen
(Izvršba za izterjavo denarne terjatve)
Kadar teče izvršba za izterjavo oziroma zavarovanje
upnikove denarne terjatve, pridobi upnik z vpisom sklepa o
izvršbi zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet izvršbe.
Zastavno pravico iz prejšnjega odstavka vpiše klirinško
depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi.
V primeru iz prvega odstavka tega člena prenese klirinško depotna družba nematerializirane vrednostne papirje
na račun kupca na podlagi sklepa, s katerim sodišče odredi
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prenos. Ta sklep nadomešča izročitev nematerializiranih vrednostnih papirjev kupcu.
Za prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev se
smiselno uporablja določba četrtega odstavka 93. člena tega
zakona.
Kadar je sodišče s sklepom o prodaji pooblastilo pooblaščenega udeleženca, da opravi prodajo vrednostnih papirjev, ki so predmet izvršbe na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev, se za prenos prodanih vrednostnih papirjev na
račun kupca smiselno uporabljajo določbe zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih o izbrisu zastavne pravice
pri prodaji zastavljenega nematerializiranega vrednostnega
papirja.
163.č člen
(Izvršba za izročitev vrednostnih papirjev)
Kadar teče izvršba za izročitev vrednostnih papirjev
upniku, prenese klirinško depotna družba nematerializirane
vrednostne papirje iz dolžnikovega računa na račun upnika
na podlagi obvestila sodišča o pravnomočnosti sklepa o
izvršbi.
Dvanajsto poglavje
Izvršba na delež družbenika
164. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na delež družbenika
v družbi in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na
območju katerega je sedež družbe.
165. člen
(Način izvršbe)
Izvršba na delež družbenika se opravi z zaznambo sklepa o izvršbi, prodajo deleža in poplačilom upnika iz zneska,
dobljenega s prodajo.
S sklepom o izvršbi sodišče prepove družbeniku razpolagati z njegovim deležem.
Sodišče vroči sklep o izvršbi družbi in ga zaznamuje
v sodnem registru. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na deležu družbenika z učinki tudi proti tistemu, ki
pozneje pridobi ta delež.
Za prodajo deleža se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o izvršbi na nepremičnine.
Trinajsto poglavje
Izvršba na nepremičnine
1. Splošne določbe
166. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na nepremičnino in
za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju
katerega je nepremičnina, če ta zakon glede izvršbe na nepremičnine ne določa drugače.
Če ležijo nepremičnine na območju različnih sodišč, je
krajevno pristojno za dovolitev izvršbe in za samo izvršbo
tisto sodišče, na območju katerega je nepremičnina, ki je kot
predmet izvršbe v predlogu za izvršbo navedena na prvem
mestu.
167. člen
(Izvršilna dejanja)
Izvršba na nepremičnino se opravi z zaznambo sklepa
o izvršbi v zemljiški knjigi, z ugotovitvijo vrednosti nepremičnine, s prodajo nepremičnine in s poplačilom upnikov iz
zneska, dobljenega s prodajo.
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168. člen
(Dokaz o dolžnikovi lastnini)
V predlogu za izvršbo na nepremičnino mora biti nepremičnina, ki je vpisana v zemljiški knjigi, označena tako,
da sodišče po uradni dolžnosti lahko preizkusi lastništvo
nepremičnine.
Za nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiški knjigi, se
uporablja določba 211. člena tega zakona.
Če je lastninska pravica na nepremičnini iz prvega
odstavka tega člena vpisana v zemljiški knjigi na nekoga
drugega, mora upnik priložiti listino, ki je primerna za vpis
dolžnikove lastninske pravice.
V primeru iz tretjega odstavka tega člena opravi sodišče vpis po uradni dolžnosti.
Upnik, ki nima niti listine, primerne za vpis dolžnikove
lastninske pravice, lahko s tožbo zahteva vpis te pravice
na dolžnika.
Izvršilni postopek se nadaljuje po pravnomočnosti
sklepa o vpisu.
169. člen
(Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga
sredstva ali na drugo nepremičnino)
Dolžnik lahko v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi predlaga, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe,
ali naj opravi izvršbo na drugi nepremičnini.
Sodišče vroči predlog upniku, ki se lahko o njem izjavi
v osmih dneh od vročitve.
Ko se upnik izjavi ali ko izteče rok za izjavo, izda sodišče sklep o predlogu. Zoper ta sklep ni pritožbe.
Sodišče ugodi predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno, da bo terjatev poplačana z drugim izvršilnim sredstvom ali s prodajo druge nepremičnine.
Če predlaga dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo izvršbo na plačo, pokojnino, invalidnino ali na druge stalne
denarne prejemke, ugodi sodišče predlogu, samo če dolžnik izkaže za verjetno, da bo terjatev poravnana v enem
letu od izdaje sklepa o dolžnikovem predlogu.
Če dovoli sodišče za izvršbo drugo sredstvo, ostane
zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino v veljavi, dokler upnikova terjatev ni poplačana.
170. člen
(Zaznamba izvršbe)
Sodišče zaznamuje sklep o izvršbi na nepremičnino
v zemljiški knjigi.
S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na
nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi
lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Upnik, ki je predlagal izvršbo, pa ni že prej pridobil
zastavne pravice oziroma zemljiškega dolga, pridobi z zaznambo sklepa o izvršbi pravico dobiti poplačilo iz nepremičnine pred nekom, ki pridobi pozneje na njej zastavno
pravico oziroma zemljiški dolg.
171. člen
(Pristop k izvršbi)
Po zaznambi sklepa o izvršbi sodišče ne more
za poravnavo kakšne druge terjatve istega ali drugega upnika opraviti posebnega postopka izvršbe na isto
nepremičnino.
Upnik, za čigar terjatev je sodišče pozneje izdalo
sklep o izvršbi na isto nepremičnino, pristopi k že začeti
izvršbi.
K začeti izvršbi je mogoče pristopiti do pravnomočnosti sklepa o domiku nepremičnine kupcu.
O pristopu k izvršbi obvesti sodišče upnika, v čigar
korist je bila prej vpisana zaznamba.
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172. člen
(Poplačilo zastavnega upnika in upnika zemljiškega
dolga)
Pri izvršbi na nepremičnino dobi poplačilo tudi zastavni upnik oziroma upnik zemljiškega dolga, ki ni predlagal
izvršbe.
173. člen
(Prenehanje zastavne pravice in zemljiškega dolga)
Na nepremičnini vknjižena zastavna pravica oziroma
zemljiški dolg ugasne z dnem, ko postane sklep o izročitvi nepremičnine kupcu pravnomočen (192. člen), čeprav
zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga niso
popolnoma poplačani.
Kupec nepremičnine in zastavni upnik oziroma upnik
zemljiškega dolga se lahko sporazumeta, da ostane zastavna pravica oziroma zemljiški dolg na nepremičnini tudi
po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine, kupec
pa prevzame toliko dolžnikovega dolga proti temu upniku,
kolikor bi mu ga pripadlo v izvršilnem postopku.
V primeru iz drugega odstavka se kupnina zmanjša
za prevzeti dolg.
174. člen
(Služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena)
Stvarne služnosti na nepremičnini z njeno prodajo
ne ugasnejo.
S prodajo nepremičnine tudi ne ugasnejo osebne
služnosti, stvarna bremena in stavbne pravice, ki so bile
vpisane v zemljiški knjigi pred pravicami zastavnih upnikov oziroma upnika, na čigar predlog je sodišče dovolilo
izvršbo ter upniki zemljiškega dolga.
Druge osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne
pravice s prodajo nepremičnine ugasnejo, razen če se
imetniki teh pravic s kupcem kako drugače dogovorijo.
175. člen
(Najemno in zakupno razmerje)
Najemno ali zakupno razmerje ne preneha s prodajo
stvari, ki je predmet najema ali zakupa.
Kupec stopi v pravice in obveznosti najemodajalca
oziroma zakupodajalca.
Če je najemno ali zakupno razmerje nastalo po pridobitvi upnikove zastavne pravice oziroma zemljiškega
dolga na nepremičnini, lahko kupec ne glede na zakonske
in pogodbene roke odpove pogodbo o najemu ali zakupu
z odpovednim rokom enega meseca.
176. člen
(Ogled nepremičnine)
Sodišče tistemu, ki se zanima za nakup nepremičnine, na njegovo zahtevo in stroške dovoli, da si jo ogleda.
Čas in način ogleda ter morebitno navzočnost izvršitelja določi sodišče v odredbi o prodaji nepremičnine.
2. Nepremičnine, izvzete iz izvršbe
177. člen
Predmet izvršbe ne morejo biti kmetijska zemljišča
in gospodarska poslopja kmeta, kolikor jih potrebuje za
lastno preživljanje in za preživljanje članov svoje ožje družine ter drugih oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na izvršbo za
uveljavitev denarnih terjatev, zavarovanih s pogodbeno
zastavno pravico na nepremičninah (hipoteko) oziroma za
poplačilo zemljiškega dolga.
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3. Ugotovitev vrednosti nepremičnine
178. člen
(Način ugotovitve vrednosti)
Vrednost nepremičnine lahko ugotovi sodišče še pred
pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.
Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče na podlagi cenitve sodnih cenilcev po tržni ceni na dan cenitve.
Pri ugotavljanju vrednosti se upošteva morebitno zmanjšanje vrednosti zaradi tega, ker ostanejo na njej tudi po
prodaji določene pravice.
Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje osem dni
pred prodajnim narokom, sodišče na prodajnem naroku z
odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka
s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine
od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej
spremenila.
Če se pri cenitvi pokaže, da je s prodajo nepremičnine
po delih ali po skupinah delov možno doseči višjo ceno ali
hitrejše poplačilo, se za določitev načina in pogojev prodaje
upošteva najugodnejša tako ugotovljena vrednost.
179. člen
(Sklep o ugotovitvi vrednosti)
Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče s sklepom.
Zoper ta sklep se lahko pritoži poleg dolžnika tudi
vsak, ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega s
prodajo.
180. člen
(Ustavitev izvršbe po predlogu)
Vsak, ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega
s prodajo nepremičnine, pa je po vrstnem redu pred upnikom,
ki je predlagal izvršbo, lahko predlaga, naj sodišče ustavi
izvršbo, če ugotovljena vrednost nepremičnine niti delno ne
krije terjatve upnika, ki je predlagal izvršbo.
Ustavitev izvršbe lahko predlaga v osmih dneh od vročitve odredbe o prodaji.
Sodišče presodi glede na okoliščine primera, ali je glede
na verjetno višino delnega poplačila upnika, ki je predlagal
izvršbo, prodaja smotrna.
4. Prodaja nepremičnine
181. člen
(Odredba o prodaji)
Po izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine
izda sodišče odredbo o prodaji nepremičnine; v njej določi
način in pogoje za prodajo ter čas in kraj prodaje, če naj bo
nepremičnina prodana na dražbi.
Prodaja nepremičnine se opravi po pravnomočnosti
sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti sklepa o ugotovitvi
vrednosti nepremičnine.
V odredbi o prodaji se posebej opozori na možnost, da
se vrednost nepremičnine dokončno ugotovi na prodajnem
naroku (četrti odstavek 178. člena).
Odredbo o prodaji razglasi sodišče na sodni deski in na
svoji spletni strani, lahko pa tudi na drug krajevno običajen
način.
Sodišče lahko upniku dovoli, da objavi odredbo o prodaji nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja. Stroški
objave bremenijo upnika.
Od razglasitve odredbe o prodaji na sodni deski do
dneva prodaje mora preteči najmanj trideset dni.
Odredbo o prodaji vroči sodišče strankam, zastavnim
upnikom, drugim udeležencem postopka, osebam, ki imajo
vknjiženo predkupno oziroma odkupno pravico, in pristojnemu upravnemu organu. Osebam, ki imajo vknjiženo pred-
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kupno oziroma odkupno pravico, in zastavnim upnikom se
vroča na naslovu, ki je vpisan v zemljiški knjigi, ne glede na
kraj njihovega dejanskega bivanja, razen če so ga posebej
sporočili sodišču.
182. člen
(Predkupna in odkupna pravica)
Kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno
oziroma odkupno pravico na nepremičnini, ki je predmet
izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če
takoj po končani dražbi izjavi, da kupuje nepremičnino pod
enakimi pogoji.
Če je bila nepremičnina prodana z neposredno pogodbo, povabi sodišče predkupnega oziroma odkupnega upravičenca, naj izjavi na zapisnik pri sodišču, ali želi izkoristiti
svojo pravico.
Če predkupni oziroma odkupni upravičenec izkoristi
svojo pravico, ima najboljši ponudnik ali kupec pri neposredni
pogodbi pravico takoj po končani dražbi ali po prejemu obvestila, da je predkupni upravičenec izjavil, da želi izkoristiti
svojo pravico, ponuditi višjo ceno.
183. člen
(Način prodaje)
Nepremičnina se proda na javni dražbi.
Narok za prodajo nepremičnine se opravi v sodnem
poslopju, če sodišče ne odloči drugače.
Stranke in zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega
dolga se lahko ves čas izvršilnega postopka do izdaje odredbe o prodaji sporazumejo, naj se nepremičnina v določenem
roku proda z neposredno pogodbo.
Sporazum, da naj se nepremičnina proda z neposredno
pogodbo, mora biti sklenjen v pisni obliki.
Sporazum o prodaji z neposredno pogodbo se pošlje
pristojnemu davčnemu organu.
Pogodba o neposredni prodaji ima učinek od dneva, ko
postane sklep o domiku (190. člen) pravnomočen.
184. člen
(Pogoji za prodajo)
Pogoji za prodajo morajo poleg drugih podatkov navajati:
1. natančnejši opis nepremičnine s pritiklinami;
2. služnosti stavbne pravice in stvarna bremena, ki jih
mora kupec prevzeti;
3. vrednost nepremičnine, ki jo je s sklepom ugotovilo
sodišče;
4. ceno, za katero se sme nepremičnina prodati;
5. rok, v katerem mora kupec položiti kupnino;
6. način prodaje;
7. znesek varščine.
Rok, v katerem mora kupec položiti kupnino v hrambo
na račun sodnih pologov, ne sme biti daljši od šestih mesecev od dneva prodaje, ne glede na to, ali plačuje kupnino
naenkrat ali v obrokih.
185. člen
(Položitev varščine)
Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki prej položijo
varščino.
Če se sklene neposredna pogodba, položi kupec varščino tistemu, s katerim jo je sklenil, in to neposredno pred
sklenitvijo pogodbe.
Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče
dovolilo izvršbo in zastavni upnik oziroma upnik zemljiškega
dolga, če njihove terjatve dosegajo varščino in če se da glede
na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnine
varščina poravnati iz kupnine.
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Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnine.
Ponudniki, katerih ponudbe niso bile sprejete, dobijo
varščino na njihov transakcijski račun nakazano nazaj v
15 dneh po koncu javne dražbe.
186. člen
(Če je pri prodaji navzoč en sam ponudnik)
Narok za prodajo nepremičnine se opravi, tudi če je
navzoč en sam ponudnik.
V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko sodišče
na predlog stranke ali zastavnega upnika oziroma upnika
zemljiškega dolga glede na okoliščine primera preloži prodajni narok.
187. člen
(Kdo ne more biti kupec)
Ne na dražbi ne pri neposredni pogodbi ne more biti kupec dolžnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sodeluje
pri prodaji. Kupec tudi ne more biti nekdo, ki po zakonu ne
more pridobiti nepremičnine, ki je predmet izvršbe.
188. člen
(Prodajna cena)
Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti
prodana pod ugotovljeno vrednostjo.
Če nepremičnine na prvem naroku ni bilo mogoče prodati, razpiše sodišče drugi narok, na katerem se sme nepremičnina prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za
manj kot za polovico te vrednosti.
Od prvega do drugega naroka mora preteči najmanj
trideset dni.
Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim
teče izvršilni postopek, ali pri kakšnem drugem sodišču, se
stranki in zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga
lahko sporazumejo, da sme biti nepremičnina prodana na
dražbi tudi za ceno, nižjo od ugotovljene vrednosti, oziroma
nižjo od polovice te vrednosti.
Drugi in četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi v primeru prodaje z neposredno pogodbo.
189. člen
(Prodajni narok in domik)
Ko sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za narok,
razglasi, da se začenja dražba.
Dražba se konča deset minut neposredno potem, ko je
dana najugodnejša ponudba.
Ko je dražba končana, sodišče ugotovi, kateri ponudnik
je ponudil najvišjo ceno, in razglasi, da je temu ponudniku
domaknjena nepremičnina.
Ponudnik iz prejšnjega odstavka mora v primeru iz
200.a člena tega zakona dati izjavo, ali je z upnikom povezana oseba po določbi 200.b člena tega zakona.
Izjavo iz prejšnjega odstavka sodišče vroči dolžniku in
upniku, ki ji lahko nasprotujeta v 30 dneh.
O domiku nepremičnine izda sodišče sklep, ki ga razglasi na sodni deski in vroči vsem, katerim je vročilo odredbo
o prodaji, ter vsem udeležencem dražbe.
Če je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev
po zakonu, sodišče po končani dražbi ugotovi, kateri ponudnik je ponudil najvišjo ceno in ga napoti, da v določenem
roku vloži ustrezno vlogo za pridobitev odobritve. Po ponudnikovi pridobitvi odobritve sodišče nadaljuje postopek in
takoj izda sklep o domiku.
Če je odobritev odklonjena oziroma vloga ni bila vložena v roku, sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine
prodaje lahko napoti na pridobitev odobritve drugega oziroma
naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo, ali pa prodajo s
sklepom razveljavi.
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Če ponudnik iz tretjega odstavka tega člena ne da izjave iz četrtega odstavka tega člena, lahko sodišče na predlog
upnika in glede na okoliščine prodaje domakne nepremičnino
drugemu oziroma naslednjemu najboljšemu kupcu, ki v to
privoli in da izjavo iz četrtega odstavka tega člena, ali pa
prodajo s sklepom razveljavi.
190. člen
(Domik pri prodaji z neposredno pogodbo)
Sodišče izda sklep, s katerim domakne nepremičnino,
prodano z neposredno pogodbo, ko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za veljavnost prodaje.
Sklep o domiku razglasi na sodni deski in ga vroči vsem,
katerim je vročilo odredbo o prodaji, ter kupcu.
Pri domiku pri prodaji z neposredno pogodbo se smiselno uporabljajo določbe četrtega, petega in devetega odstavka 189. člena tega zakona.
191. člen
(Položitev kupnine)
Kupec mora položiti kupnino v roku, ki je določen v
odredbi o prodaji.
Kupec, ki je edini upnik, je lahko oproščen položitve kupnine do višine zneska, ki bi mu pripadal po sklepu o poplačilu. Sodišče o predlogu upnika odloči s posebnim sklepom.
Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, sodišče
prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.
Iz položene varščine se poravnajo stroški za novo prodajo in nadomesti razlika med ceno, doseženo pri prejšnji in
pri novi prodaji.
192. člen
(Izročitev nepremičnine kupcu)
Po pravnomočnosti sklepa o domiku in po položitvi
kupnine izda sodišče sklep, da se nepremičnina izroči kupcu
in po pravnomočnosti sklepa v zemljiški knjigi vpiše nanj lastninska pravica na nepremičnini ter izbrišejo tiste pravice in
bremena, za katere je to določeno s sklepom o domiku.
V sklepu sodišče tudi odloči, kdaj se je dolžnik dolžan
izseliti iz družinske stanovanjske hiše ali stanovanja. Sklep je
izvršilni naslov za izpraznitev in izročitev nepremičnine.
Sklep o izročitvi nepremičnine kupcu vroči sodišče
vsem, katerim je vročilo odredbo o prodaji.
Nepremičnino izroči sodišče kupcu še pred pravnomočnostjo sklepa o izročitvi.
193. člen
(Varstvo kupčevih pravic)
Razveljavitev ali sprememba sklepa o izvršbi po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu nima vpliva na
pravice, ki jih je kupec pridobil po 192. členu tega zakona.
194. člen
(Ustavitev izvršbe)
Če nepremičnine ni bilo mogoče prodati niti na drugem
naroku, dovoli sodišče novo prodajo samo na upnikov predlog.
Če upnik ne predlaga nove prodaje v šestih mesecih od
drugega naroka, ali če nepremičnine ni bilo mogoče prodati
na tretjem naroku niti za polovico ugotovljene vrednosti, sodišče ustavi izvršbo.
Sodišče ustavi izvršbo s prodajo z neposredno pogodbo, če nepremičnine ni bilo mogoče prodati v roku, za
katerega sta se sporazumeli stranki in zastavni upniki (četrti
odstavek 183. člena).
V primeru iz drugega in tretjega odstavka tega člena
upnik obdrži zastavno pravico na nepremičnini za zavarovanje svoje terjatve in sodišče ne razveljavi zaznambe sklepa
o izvršbi v zemljiški knjigi.
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195. člen
(Kdaj se poplačajo)
Sodišče poplača upnike po pravnomočnosti sklepa o
izročitvi nepremičnine kupcu.
196. člen
(Kateri upniki se poplačajo)
Iz kupnine se poplačajo:
1. upniki, na predlog katerih je sodišče dovolilo izvršbo;
2. upniki zemljiškega dolga oziroma zastavni upniki,
tudi če niso priglasili svojih terjatev;
3. osebe, ki imajo pravico do nadomestila za osebne
služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena;
4. država in samoupravne lokalne skupnosti za dav
ščine;
5. osebe, ki imajo terjatve, navedene v 3. točki prvega
odstavka 197. člena tega zakona.
197. člen
(Prednost pri poplačilu)
Iz zneska, dobljenega s prodajo, se poplačajo najprej,
in sicer po temle vrstnem redu:
1. stroški izvršilnega postopka;
2. davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnine, ki se po predpisih obračuna od prodaje
nepremičnine, in za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo prodano nepremičnino;
3. terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz
naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja
življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti in terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve
delavcev iz delovnega razmerja z dolžnikom, ter terjatve
prispevkov za socialno zavarovanje, zapadlih za zadnje
leto, in sicer ne glede na to, ali so te terjatve zavarovane
z zastavno pravico na prodani nepremičnini ali ne.
Terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, razen davka na dodano vrednost oziroma davka na
promet nepremičnine, se poplačajo, če so bile priglašene
najkasneje na razdelitvenem naroku in če so dokazane z
izvršilnim naslovom.
Čas, določen v 2. in 3. točki prvega odstavka tega
člena, se šteje do dneva, ko je bil izdan sklep o izročitvi
nepremičnine kupcu.
198. člen
(Vrstni red drugih terjatev)
Po poplačilu terjatev iz 197. člena tega zakona se
poplačajo terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico,
terjatve upnikov, na katerih predlog je sodišče dovolilo
izvršbo, zemljiški dolg, ter nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena, ki s prodajo
ugasnejo.
Upniki iz prvega odstavka tega člena se poplačajo
po vrsti, kot so pridobili zemljiški dolg oziroma zastavno
pravico, oziroma po vrstnem redu, kot so bile osebne
služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena vpisana v
zemljiški knjigi.
Stroški in obresti za zadnja tri leta pred vložitvijo predloga za izvršbo, določeni v izvršilnem naslovu, imajo isti
vrstni red kot glavna terjatev.
Po poplačilu terjatev iz prvega odstavka tega člena
se poplačajo terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka
197. člena tega zakona za čas, za katerega se ne poplačajo po omenjenih določbah.
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199. člen
(Nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in
stvarna bremena)
Če se o nadomestilu za osebne služnosti, stavbne pravice ali stvarna bremena, ki s prodajo ugasnejo, upravičenci
in upniki, ki so po vrstnem redu za poplačilo za njimi, ne
morejo sporazumeti, ga določi sodišče, ki pri tem upošteva
zlasti čas, kolikor bi služnost, stavbna pravica oziroma breme
še trajale, njihovo vrednost ter starost upravičencev.
Kupec in upravičenec do osebne služnosti, stavbne
pravice ali stvarnega bremena se lahko sporazumeta, da
kupec prevzame služnost, stavbno pravico oziroma stvarno
breme, nadomestilo, določeno po prejšnjem odstavku, pa se
odbije od kupnine.
200. člen
(Sorazmerno poplačilo terjatev)
Terjatve, ki imajo isti vrstni red, se poplačajo v sorazmerju z njihovo višino, če s prodajo dobljeni znesek ne
zadošča za njihovo popolno poplačilo.
200.a člen
(Poplačilo upnika, ki je kupec nepremičnine)
Če je upnik ali z njim povezana oseba kupila nepremičnino za ceno, ki je nižja od njene ugotovljene vrednosti
po 178. členu tega zakona, in pridobljena kupnina ne bi
zadostovala za popolno poplačilo tega upnika, se pri poplačilu tega upnika, ne glede na dejansko višino kupnine,
šteje, da je upnik poplačan do višine ugotovljene vrednosti
nepremičnine.
200.b člen
(Povezane osebe)
Povezane osebe so lahko povezane fizične osebe ali
povezane pravne osebe. Povezane so, če imajo takšno
lastnost v trenutku domika nepremičnine oziroma po koncu
dražbe premičnine ali druge premoženjske pravice oziroma
ob prodaji premičnine ali druge premoženjske pravice z neposredno pogodbo.
Za povezane fizične osebe se štejejo sorodniki v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski
vrsti do četrtega kolena, skrbnik in varovanec, posvojitelj in
posvojenec, zakonca, osebi, ki živita v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko
zvezo, enake pravne posledice kot sklenitev zakonske zveze,
osebi, ki živita v registrirani istospolni partnerski skupnosti,
ter osebe v svaštvu do drugega kolena povezane osebe.
Odvisne in gospodujoče pravne osebe so povezane
pravne osebe. Odvisna pravna oseba je pravna oseba, nad
katero lahko druga pravna oseba (gospodujoča pravna oseba) neposredno ali posredno izvršuje na članstvu temelječ
obvladujoč vpliv. Gospodujoča pravna oseba je pravna oseba, ki ima takšno udeležbo v drugem podjetju, da bi lahko
izvrševala na članstvu temelječ vpliv tako, da bi lahko odločilno, neposredno ali posredno vplivala na oblikovanje volje
odvisne pravne osebe.
Za gospodujočo pravno osebo velja tudi fizična oseba,
če lahko odločilno vpliva na oblikovanje volje odvisne pravne
osebe. Prav tako za gospodujočo pravno osebo velja tudi več
fizičnih oseb skupaj, če te fizične osebe veljajo za povezane
fizične osebe po drugem odstavku tega člena.
Povezane pravne osebe so tudi pogodbeniki pogodbe
o obvladovanju in pogodbe o prenosu dobička ter glavna in
vključena družba. Dokaz o nasprotnem ni mogoč.
Za pravno osebo v večinski posesti se domneva, da je
odvisna od osebe, ki je na njej udeležena z večino.
Pravna oseba v večinski posesti je tista, na kateri ima
oseba z večinsko udeležbo večino kapitalskih deležev ali
večino glasovalnih pravic.
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Kateri del deležev pripada osebi, udeleženi z večino,
se pri kapitalskih družbah določi v razmerju med skupnim
zneskom osebi pripadajočega osnovnega kapitala (osnovne
glavnice) k osnovnemu kapitalu. Lastni deleži se pri kapitalskih družbah odštejejo od osnovnega kapitala. Z lastnimi deleži kapitala so izenačeni deleži, ki pripadajo komu drugemu
za račun pravne osebe.
Kateri del glasovalnih pravic pripada osebi, udeleženi z
večino, se določi po razmerju števila glasovalnih pravic, ki jih
lahko izvršuje iz njej pripadajočih deležev k skupnemu številu
vseh glasovalnih pravic. Od skupnega števila glasovalnih
pravic se odštejejo glasovalne pravice iz lastnih deležev. Z
lastnimi deleži pravnih oseb so izenačeni deleži, ki pripadajo
komu drugemu za račun pravne osebe.
Kot deleži, ki pripadajo osebi z večinskim deležem,
veljajo tudi deleži, ki pripadajo od nje odvisni pravni osebi ali
drugemu za račun te pravne osebe ali od nje odvisni pravni
osebi.
Kot povezani veljata tudi oseba, zaposlena za nedoločen ali določen čas, in njen delodajalec, razen če je delodajalec oseba javnega prava.
201. člen
(Izpodbijanje terjatev)
Upnik ali kdo drug, ki ima pravico biti poplačan iz kupnine, lahko izpodbija terjatev drugega upnika, njeno višino in
vrstni red, po katerem ima ta pravico do poplačila, kolikor to
vpliva na njegovo poplačilo.
Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi dolžnik, če
terjatve, njene višine ali vrstnega reda brez svoje krivde ni
mogel izpodbijati z drugimi pravnimi sredstvi med izvršilnim
postopkom.
Terjatev je mogoče izpodbijati najkasneje na razdelitvenem naroku.
202. člen
(Napotitev na pravdo)
Tistega, ki izpodbija terjatev, sodišče napoti, naj v določenem roku začne pravdo, če je odločitev odvisna od
spornih dejstev; sicer pa samo odloči o spornem dejstvu pri
izpodbijanju.
Sodišče odloži sklep o poplačilu tistih, katerih terjatve
so sporne, dokler ni končana pravda.
Znesek, ki se nanaša na sporno terjatev, ostane v
hrambi pri sodišču.
Če se pravda ne začne v določenem roku, ravna sodišče, kot da terjatev ni sporna.
Določba četrtega odstavka tega člena ne posega v pravico tistega, ki izpodbija terjatev, da tudi po koncu postopka
začne pravdo zoper tistega, čigar terjatev izpodbija.
6. Posebne določbe o načinu poplačila nekaterih
terjatev
203. člen
(Nezapadla terjatev)
Zemljiški dolg oziroma terjatev zastavnega upnika, ki
še ni zapadla do dneva izdaje sklepa o poplačilu, se poplača
tako, da se upoštevajo obresti v višini bančne eskontne stopnje v kraju izpolnitve zavarovane terjatve od dneva izdaje
sklepa o poplačilu do dneva zapadlosti terjatve.
204. člen
(Nezapadla terjatev občasnih prejemkov)
Če so terjatve občasnih prejemkov iz naslova zakonite
preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja
življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne
zmožnosti, in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal, zavarovane z zastavno pravico,
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zapadejo pa po izdaji sklepa o poplačilu, se poravnajo na
izrecno zahtevo upnika.
Te terjatve se obračunavajo smiselno na način, kot se
obračunava nadomestilo za osebno služnost, stavbno pravico ali stvarno breme.
205. člen
(Pogojna terjatev)
Znesek, potreben za poplačilo terjatve, ki je zavarovana
z zastavno pravico, vendar je odvisna od pogoja, se izloči in
izroči v hrambo sodišču ter izplača, ko nastopi odložni pogoj,
oziroma ko je gotovo, da razvezni pogoj ne bo nastopil.
Če odložni pogoj ne nastopi, oziroma če nastopi razvezni pogoj, se iz izločenega zneska poplačajo upniki, katerih
terjatve niso bile popolnoma poplačane ali sploh niso bile
poplačane; če takih upnikov ni ali če z njihovim poplačilom
ni izčrpan ves znesek, pa se ta znesek oziroma ostanek
izroči dolžniku.
206. člen
(Predznamba zastavne pravice in zaznamba spora)
Če je v zemljiški knjigi vpisana predznamba zemljiškega
dolga oziroma zastavne pravice in tisti, v čigar korist je vpisana, dokaže, da je v teku postopek za njeno opravičilo, oziroma da še ni pretekel rok za ta postopek, se zemljiški dolg
oziroma terjatev, na katero se predznamba nanaša, poravna
na enak način kot terjatev z odložnim pogojem.
Terjatev, za katero je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba spora za izbris zastavne pravice ali zaznamba kakšnega drugega spora oziroma zemljiški dolg, za katerega je v
zemljiški knjigi vpisana zaznamba spora za njegov izbris
ali kakšnega drugega spora, se poravna na enak način kot
terjatev z razveznim pogojem.
7. Razdelitveni narok, sklep o poplačilu in izbris pravic
in bremen
207. člen
(Razdelitveni narok)
Po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu določi sodišče narok za razdelitev zneska, dobljenega s
prodajo.
Na narok povabi sodišče poleg strank tudi tiste, ki imajo
po stanju spisov in po podatkih iz zemljiške knjige pravico do
poplačila iz tega zneska.
V vabilu opozori sodišče te osebe, da bodo terjatve
upnikov, ki ne pridejo na narok, vzete po stanju, kot izhaja iz
zemljiške knjige in spisov, in da lahko samo še na razdelitvenem naroku izpodbijajo obstoj drugih terjatev, njihovo višino
in vrstni red, po katerem imajo pravico do poplačila.
Na naroku se razpravlja o poplačilu upnikov in drugih
oseb, ki uveljavljajo poplačilne zahtevke ter o resničnosti
izjave iz četrtega odstavka 189. člena tega zakona.
208. člen
(Sklep o poplačilu)
O poplačilu upnikov in drugih oseb, ki uveljavljajo pravico do poplačila ter o resničnosti izjave iz četrtega odstavka 189. člena tega zakona, odloči sodišče s sklepom po
opravljenem naroku. Pri tem upošteva stanje, kot izhaja iz
spisov in iz zemljiške knjige, ter stanje, ki ga je ugotovilo na
naroku.
Terjatve upnikov se obračunajo po stanju na dan razdelitvenega naroka.
V sklepu iz prvega odstavka tega člena upošteva sodišče samo tiste terjatve, glede katerih je sklep o izvršbi postal
pravnomočen najkasneje na dan razdelitvenega naroka.
Terjatve, glede katerih sklep o izvršbi ni postal pravnomočen najkasneje na dan razdelitvenega naroka, se po-
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plačajo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi iz morebitnega
preostanka kupnine, ostanek pa se vrne dolžniku.
Pritožba zoper sklep o poplačilu zadrži njegovo izvršitev,
če bi sklep, s katerim bi bilo pritožbi ugodeno, lahko vplival na
poplačilo.
Če sodišču po stanju iz spisov in podatkih iz zemljiške knjige oziroma iz drugih okoliščin ni znano, kdo je upnik zemljiškega dolga, sodišče znesek, ki upniku pripada po sklepu iz prvega
odstavka tega člena, hrani zanj na računu sodnih pologov.
209. člen
(Izbris pravic in bremen)
Sodišče s sklepom o domiku tudi odloči, katere v zemljiški
knjigi vpisane pravice in bremena se izbrišejo ob izročitvi nepremičnine kupcu (173., 174. in drugi odstavek 199. člena).
8. Dolžnikova pravica na prodanem stanovanju
210. člen
Dolžnik, ki kot lastnik stanuje v prodani družinski stanovanjski hiši ali prodanem stanovanju, ima pravico stanovati v
tej hiši oziroma stanovanju kot najemnik še tri leta od dneva
prodaje dalje.
Predlog, da obdrži pravico do najema stanovanja, mora
dolžnik vložiti v 60 dneh od prejema sklepa o izvršbi, če je
dražbeni narok pred potekom tega roka, pa najkasneje do
dražbenega naroka, sicer to pravico izgubi.
Dolžnik, ki obdrži pravico stanovati na prodani družinski
stanovanjski hiši ali stanovanju, je od dneva izdaje sklepa o
izročitvi nepremičnine dalje dolžan plačevati najemnino za profitno stanovanje. Če se kupec in dolžnik o višini najemnine ne
sporazumeta, jo določi sodišče v nepravdnem postopku.
Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo, kadar
sta družinska stanovanjska hiša ali stanovanje prodana v izvršilnem postopku zaradi poplačila terjatve iz naslova posojila,
vzetega za izgradnjo oziroma nakup družinske stanovanjske
hiše ali stanovanja, ali zaradi izterjave zemljiškega dolga oziroma terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico
(hipoteko) na tej hiši oziroma stanovanju, ali zaradi izvršitve
terjatve za izključitev etažnega lastnika s prodajo posameznega
dela zgradbe v etažni lastnini.
9. Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni
vpisana v zemljiško knjigo
211. člen
Če je bila zemljiška knjiga, v katero je bila vpisana nepremičnina, uničena, ali če nepremičnina ni vpisana v zemljiško
knjigo, mora upnik v predlogu za izvršbo navesti, kje je nepremičnina, njeno ime, meje in površino, oziroma druge podatke,
potrebne za njeno identifikacijo.
V takem primeru opravi izvršitelj po odredbi sodišča rubež
nepremičnine, za katero je predlagana izvršba. Na rubež povabi
upnika in dolžnika.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe in mora
biti razglašen na sodni deski in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. Izvršba na stavbno pravico
211.a člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za
izvršbo na stavbno pravico.
Štirinajsto poglavje
Sodni penali
212. člen
O upnikovi zahtevi, naj se dolžniku nedenarne obveznosti, ki izhaja iz izvršilnega naslova, naloži plačilo sodnih
penalov, odloči sodišče v izvršilnem postopku.
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Na podlagi pravnomočnega sklepa o plačilu sodnih penalov izda sodišče na predlog upnika sklep o izvršbi.
Plačilo sodnih penalov lahko zahteva upnik vse dotlej,
dokler ne predlaga izvršitve sodne odločbe iz prvega odstavka
tega člena.
Od dneva vložitve predloga za izvršbo upnik ni več upravičen do sodnih penalov.
Tretji razdelek
IZVRŠBA ZA UVELJAVITEV NEDENARNE TERJATVE
Petnajsto poglavje
Izročitev in dobava premičnin
1. Krajevna pristojnost
213. člen
Za odločitev o predlogu za izvršbo za izročitev ene ali
več določenih stvari, ali določene količine nadomestnih stvari,
in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju
katerega so stvari.
2. Izročitev določenih stvari
214. člen
(Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem)
Izvršba za izročitev ene ali več določenih stvari, ki so pri
dolžniku, se opravi tako, da izvršitelj te stvari vzame dolžniku
in jih proti potrdilu izroči upniku.
Po prvem odstavku tega člena se opravi izvršba tudi, kadar so stvari pri kom drugem, ki jih je voljan izročiti izvršitelju.
Če drugi ni voljan izročiti stvari, lahko upnik predlaga
sodišču, naj prenese nanj dolžnikovo terjatev proti drugemu
za izročitev stvari.
Za postopek s predlogom iz tretjega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izvršbi na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premičnine (152. do 156. člen).
215. člen
(Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom
drugem)
Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom
drugem, sodišče na upnikov predlog oceni njihovo vrednost in
s sklepom odloči, da mora dolžnik v določenem roku izplačati
to vrednost upniku.
Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžniku izvršbo.
Upnik lahko vloži predlog po prvem odstavku tega člena
v osmih dneh od dneva, ko je bil obveščen, da stvari niso bile
najdene.
Če upnik v predpisanem roku ne predlaga, naj mu dolžnik izplača vrednost stvari, sodišče ustavi izvršbo.
3. Dobava nadomestnih stvari
216. člen
(Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem)
Če se izvršilni naslov glasi na dobavo določene količine
nadomestnih stvari, ki so pri dolžniku ali pri kom drugem, se
izvršba opravi tako, kot je predpisano za izročitev določenih
stvari.
217. člen
(Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom
drugem)
Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom
drugem, lahko upnik predlaga, naj se izvršba opravi tako, da
ga sodišče pooblasti, da sme v določenem roku na dolžnikove
stroške te stvari kupiti kje drugje.
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Sodišče izda na upnikov predlog sklep, s katerim odloči, naj dolžnik položi pri sodišču znesek, ki je potreben za
nakup stvari.
Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžniku izvršbo.
Upnik lahko vloži predlog po prvem odstavku tega člena v osmih dneh od dneva, ko mu je sodišče sporočilo, da
izvršbe ni moglo opraviti.
Če upnik v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne predlaga nakupa stvari drugje, sodišče ustavi izvršbo, razen če je
upnik v roku iz tretjega odstavka 215. člena predlagal, naj mu
dolžnik plača vrednost stvari, ki bi mu jih bil moral dobaviti.
218. člen
(Če stvari ni bilo mogoče kupiti niti drugje)
Če upnik v roku, ki mu ga je določilo sodišče, stvari ni
mogel kupiti drugje, ali če je izkazal za verjetno, da stvari niti
drugje ni mogoče kupiti, oceni sodišče na njegov predlog
njihovo vrednost in s sklepom odloči, da mora dolžnik v določenem roku plačati to vrednost upniku.
Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžniku izvršbo.
Upnik lahko predlog, naj mu dolžnik plača vrednost
stvari, vloži v osmih dneh od dneva, ko izteče rok za nakup
stvari drugje, oziroma v roku, ki mu ga določi sodišče v
primeru, ko je izkazal za verjetno, da stvari tudi drugje ni
mogoče kupiti.
Če upnik predloga ne vloži v tem roku, sodišče ustavi
izvršbo.
4. Pravica do odškodnine
219. člen
Z določbami o nakupu nadomestnih stvari drugje in o
plačilu vrednosti določenih ali nadomestnih stvari ni prizadeta
upnikova pravica, da v pravdi zahteva od dolžnika povrnitev
škode, ki mu jo je povzročil s tem, da mu stvari ni izročil
oziroma dobavil.
Šestnajsto poglavje
Izpraznitev in izročitev nepremičnin
220. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine in za samo izvršbo je krajevno pristojno
sodišče, na območju katerega je nepremičnina.
221. člen
(Način izvršbe)
Izvršba za izpraznitev in izročitev nepremičnine se opravi tako, da izvršitelj izroči nepremičnino v posest upniku,
potem ko iz nje odstrani osebe in stvari.
Izpraznitev in izročitev nepremičnine je dopustna po
preteku osmih dni od dneva, ko je bil dolžniku vročen sklep
o izvršbi.
222. člen
(Odstranitev premičnin)
Premičnine, ki jih je treba odstraniti, se izročijo dolžniku,
če ta ni navzoč, pa odraslemu članu njegovega gospodinjstva ali njegovemu pooblaščencu.
Če pri izvršilnih dejanjih ni nikogar, kateremu se smejo
stvari izročiti, ali če jih ti nočejo sprejeti, se stvari izročijo na
dolžnikove stroške v hrambo komu drugemu.
O izročitvi v hrambo in o stroških hrambe obvesti izvršitelj dolžnika in mu da primeren rok, v katerem lahko zahteva
izročitev stvari, potem ko povrne stroške za hrambo.
Sodišče opozori dolžnika, da bodo po izteku roka iz
prejšnjega odstavka tega člena stvari prodane, iz izkupička
pa bodo poravnani stroški za njihovo hrambo in prodajo.

Št.

44 / 25. 4. 2006 /

Stran

4731

223. člen
(Prodaja premičnih stvari)
Sodišče dovoli po uradni dolžnosti prodajo stvari na
dolžnikove stroške, če ta v danem roku ne zahteva njihove
izročitve in ne povrne stroškov hrambe.
Del s prodajo doseženega izkupička, ki ostane po poravnavi stroškov hrambe in prodaje stvari, izvršitelj položi
pri sodišču.
Za prodajo stvari se uporabljajo določbe tega zakona o
izvršbi na premičninah.
Sedemnajsto poglavje
Obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti
224. člen
(Krajevna pristojnost)
Če mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti,
dopustiti, da kdo drug kaj stori, ali se česa vzdržati, je za
odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega mora dolžnik izpolniti
obveznost iz izvršilnega naslova.
224.a člen
(Sodelovanje izvršitelja)
Izvršba za dejanja iz tega poglavja se lahko opravi s
sodelovanjem izvršitelja na način, ki ga določi sodišče.
225. člen
(Dejanje, ki ga lahko opravi tudi kdo drug)
Na podlagi izvršilnega naslova, po katerem mora dolžnik storiti nekaj, kar lahko stori tudi nekdo drug, se izvršba
opravi tako, da sodišče pooblasti upnika, da na dolžnikove
stroške zaupa to nekomu drugemu, ali da to stori sam.
Upnik lahko v predlogu za izvršbo predlaga, naj sodišče
s sklepom naloži dolžniku, da založi znesek za stroške, ki
bodo nastali s tem, da bo nekdo drug ali sam upnik opravil
to dejanje.
Dokončen sklep o višini stroškov iz drugega odstavka tega
člena izda sodišče na upnikov oziroma dolžnikov predlog.
Upnik lahko predlaga izvršbo na podlagi sklepa, ki ga
izda sodišče po drugem odstavku tega člena, še pred njegovo pravnomočnostjo, na podlagi sklepa, ki ga izda sodišče
po tretjem odstavku tega člena, pa šele po njegovi pravnomočnosti.
226. člen
(Dejanje, ki ga more opraviti le dolžnik)
Če mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti, kar
ne more namesto njega storiti nihče drug, mu določi sodišče
s sklepom o izvršbi primeren rok za izpolnitev obveznosti.
S sklepom o izvršbi izreče sodišče tudi denarno kazen za primer, če dolžnik v določenem roku ne bo izpolnil
obveznosti. Fizični osebi izreče sodišče denarno kazen največ do 1,000.000 tolarjev, pravni osebi in podjetniku pa do
50,000.000 tolarjev.
Če dolžnik ne izpolni obveznosti, opravi sodišče po
uradni dolžnosti izvršbo na podlagi sklepa o izrečeni denarni
kazni. Hkrati izda sodišče nov sklep, s katerim določi dolžniku nov rok za izpolnitev obveznosti in izreče novo denarno
kazen, višjo kot v prejšnjem sklepu, za primer, če dolžnik niti
v novem roku ne bo izpolnil obveznosti.
Zoper dolžnika, ki kljub drugi izrečeni kazni ne izpolni
svoje obveznosti, postopa sodišče še naprej tako, kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, vse dokler
seštevek denarnih kazni iz posameznih sklepov ne doseže
desetkratnega zneska iz drugega odstavka tega člena.
Sodišče pri odmerjanju denarne kazni v predpisanih mejah upošteva pomen dejanja, ki bi ga moral opraviti dolžnik, ter
druge okoliščine primera.
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227. člen
(Dopustitev in opustitev)
Sodišče opravi izvršbo tako, kot je določeno v prvem
do tretjem in v petem odstavku 226. člena tega zakona, tudi
tedaj, kadar ravna dolžnik v nasprotju s tem, da mora nekaj
dopustiti ali opustiti.
Sodišče na upnikov predlog s sklepom odloči, da mora
dolžnik položiti varščino za škodo, za katero upnik izkaže,
da jo bo verjetno utrpel, če bo dolžnik še naprej ravnal v
nasprotju s svojo obveznostjo.
Čas trajanja varščine določi sodišče glede na okoliščine
primera.
Na podlagi sklepa o položitvi varščine se opravi na
upnikov predlog izvršba.
228. člen
(Vzpostavitev prejšnjega stanja)
Če je zaradi dolžnikovega ravnanja v nasprotju z obveznostjo iz izvršilnega naslova nastala sprememba, ki
ni v skladu z upnikovo pravico, sodišče upnika na njegov
predlog pooblasti, da sam, če je treba, pa tudi s pomočjo
izvršitelja, na dolžnikove stroške in nevarnost vzpostavi
prejšnje stanje.
Glede založitve zneska, potrebnega za stroške za vzpostavitev prejšnjega stanja, in glede dokončne višine teh stroškov, se uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka
225. člena tega zakona.
229. člen
(Ponovno motenje posesti)
Če je na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v postopku zaradi motenja posesti, dolžnik prostovoljno izpolnil
svojo obveznost, oziroma je bila proti njemu opravljena izvršba, potem pa je ponovno motil posest na način, ki se v bistvu
ni razlikoval od prejšnjega motenja, izda sodišče na upnikov
predlog na podlagi istega izvršilnega naslova nov sklep o
izvršbi, s katerim naloži vrnitev stvari v posest, oziroma sklep
o izvršbi, s katerim izreče kazen za neizvršitev dejanja, ki ga
more opraviti le dolžnik.
Predlog za izvršbo po prvem odstavku tega člena lahko poda upnik v tridesetih dneh od dneva, ko je zvedel za
ponovno motenje posesti, najkasneje pa v enem letu od
ponovljenega motenja.
Osemnajsto poglavje
Vrnitev delavca na delo
230. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo
na podlagi izvršilnega naslova, po katerem je delodajalec
dolžan vrniti delavca na delo ali mu znova zaupati delo
oziroma delovne naloge, ki jih je prej opravljal, je krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega ima delodajalec prebivališče oziroma sedež.
231. člen
(Rok za vložitev predloga za izvršbo)
Predlog za izvršbo lahko vloži delavec v šestih mesecih
od dneva, ko je pridobil pravico to predlagati.
232. člen
(Način izvršbe)
Izvršba se opravi po 226. členu tega zakona.
233. člen
(Nadomestilo plače pri vrnitvi delavca na delo)
Delavec, ki je predlagal vrnitev na delo, lahko predlaga, naj sodišče s sklepom odloči, da mu mora delodajalec
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izplačati na račun plače mesečne zneske, zapadle od
pravnomočnosti odločbe pa dotlej, dokler ne bo vrnjen
na delo.
Predlog za nadomestilo plače lahko delavec združi
s predlogom za izvršbo ali ga vloži najpozneje do konca
izvršilnega postopka.
Sklep, s katerim sodišče ugodi predlogu za nadomestilo plače, ima učinek sklepa o izvršbi.
Delodajalec lahko predlaga, naj sodišče ta sklep razveljavi, če so se pozneje spremenile okoliščine, na podlagi
katerih je bil izdan.
Nadomestilo mesečne plače odmeri sodišče v znesku, ki bi ga delavec dobil, če bi bil na delu.
Z določbami tega člena ni prizadeta delavčeva pravica, da lahko svojo terjatev za nadomestilo plače uveljavlja
v postopku pred pristojnim sodiščem.
Če sodišče delno ugodi zahtevku za izplačilo nadomestila plače, napoti delavca, da uveljavlja ostanek v
postopku pred pristojnim sodiščem.
Devetnajsto poglavje
Razdelitev stvari
234. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo za razdelitev stvari
ali skupnega premoženja in za samo izvršbo je krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega je stvar oziroma
premoženje.
235. člen
(Fizična razdelitev)
Fizično razdelitev dovoli sodišče, če je taka razdelitev
določena v izvršilnem naslovu.
Posamezna dejanja fizične razdelitve opravi izvršitelj.
Izvršitelj povabi udeležence, naj bodo navzoči pri
delitvi.
236. člen
(Razdelitev s prodajo)
Če je treba na podlagi izvršilnega naslova stvar zaradi razdelitve prodati, se prodaja opravi po določbah tega
zakona o izvršbi na premičnine oziroma nepremičnine,
razen če se stranke o posameznih vprašanjih sporazumejo
drugače.
237. člen
(Stroški postopka)
Stroške izvršbe po določbah tega poglavja plačajo
vsi lastniki v sorazmerju z vrednostjo svojih deležev na
skupni stvari.
Lastnik, ki je povzročil posebne stroške, jih mora
povrniti tistim, ki so jih imeli.
Dvajseto poglavje
Izjava volje
238. člen
Dolžnost podati zemljiškoknjižno ali kakšno drugo
izjavo volje, navedeno v odločbi, ki je izvršilni naslov, velja
za izpolnjeno s pravnomočnostjo te odločbe.
Dolžnost podati izjavo volje, navedeno v poravnavi
(20. člen), se šteje za izpolnjeno z dnevom njene zapadlosti.
Kadar je izpolnitev dolžnosti izjaviti voljo odvisna
od izpolnitve kakšne upnikove obveznosti, se šteje, da
je dolžnik podal izjavo takrat, ko je upnik izpolnil svojo
obveznost.
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Dvajseto a) poglavje
Izvršba v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter
glede osebnih stikov z otroki
238.a člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo sodne odločbe o
vzgoji in varstvu otroka in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima stalno ali začasno
prebivališče oseba, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo
ali sodišče, na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče oseba, proti kateri je predlog za izvršbo vložen.
Za neposredno izvršitev (238.e člen) je krajevno pristojno tudi sodišče, na območju katerega je otrok.
238.b člen
(Izvršilni predlog in sklep)
Sodna odločba o vzgoji in varstvu otroka se izvrši tudi v
primeru, če se ne glasi na izpolnitev obveznosti.
V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče v sklepu o
izvršbi izreče, da je oseba, pri kateri je otrok, dolžna izročiti
otroka. Sodišče ob tem določi rok, v katerem je otroka treba
izročiti, ali pa, da je treba otroka izročiti takoj.
Sodišče ni vezano na predlagano izvršilno sredstvo.
Sodišče lahko, če je to nujno za zagotovitev varstva
koristi otroka, spremeni izvršilno sredstvo, določeno v sklepu
o izvršbi.
238.c člen
(Učinkovanje sklepa)
S sklepom o izvršbi se obveznost izročitve otroka naloži
osebi, na katero se nanaša izvršilni naslov, osebi, od katere
volje je odvisna izročitev otroka, ter osebi, pri kateri je otrok
v času izdaje tega sklepa.
V sklepu o izvršbi sodišče izreče, da dolžnost izročitve
otroka učinkuje tudi proti vsaki drugi osebi, pri kateri je otrok
v času oprave izvršbe.
238.č člen
(Izvršilna sredstva)
Sodišče ob upoštevanju vseh okoliščin primera in tako,
da bo zagotovljeno varstvo koristi otroka, odloči, da se izvršba sodne odločbe o vzgoji in varstvu otroka opravi z izrekanjem denarnih kazni zoper osebo, na katero se nanaša sklep
o izvršbi, ali z odvzemom otroka in njegovo izročitvijo osebi,
kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo.
238.d člen
(Posredna izročitev)
Praviloma se izvršba opravi tako, kot je določeno v
prvem, drugem, tretjem in petem odstavku 226. člena tega
zakona.
238.e člen
(Neposredna izročitev)
Če izvršba na način, določen v prejšnjem členu ni uspešna, v posebej utemeljenih primerih pa takoj, lahko sodišče
odloči, da se izvršba opravi tako, da se otroka odvzame osebi, pri kateri je otrok v času opravljanja izvršbe, ter ga izroči
osebi, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo.
Izvršbo opravi izvršitelj ob navzočnosti strokovno usposobljenega delavca, ki ga določi sodišče.
Izvršitelj lahko glede na okoliščine primera zahteva
pomoč policije pri opravi izvršbe.
O času in kraju oprave izvršbe z odvzemom otroka se
obvesti osebo, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo ter
se ji omogoči prisotnost pri izvršbi.
Če je s sklepom o izvršbi določeno, da je otroka treba
izročiti takoj, se sklep o izvršbi zavezancu vroči ob opravi
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prvega izvršilnega dejanja. Če tedaj zavezanec ni prisoten,
se mu sklep o izvršbi vroči naknadno.
Odsotnost osebe, kateri je treba odvzeti otroka, ni ovira
za opravo izvršbe.
Če je otrok v času oprave izvršbe pri osebi, ki v sklepu
o izvršbi ni navedena, se ji ob opravi izvršbe vroči sklep o
izvršbi ter zapisnik o opravljeni izvršbi.
238.f člen
(Izvršitev odločbe o osebnih stikih)
Sodna odločba glede pravice do osebnih stikov z otrokom se izvrši po določbah prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 226. člena tega zakona.
V izjemnih in posebej utemeljenih primerih, ko je to
nujno za zagotovitev varstva koristi otroka, izvršba na način,
določen v prejšnjem odstavku pa ni bila uspešna, sodišče
dovoli opravo izvršbe tako, kot je določeno v 238.e členu
tega zakona.
V postopku se smiselno uporabljajo določbe 238.a,
238.b in 238.c člena tega zakona.
Če ob opravi izvršbe po drugem odstavku tega člena
oseba, ki jo določi sodišče po drugem odstavku 238.e člena
tega zakona, ugotovi, da otrok nasprotuje stikom s staršem,
ki je upravičen do stikov in če oceni, da izvršba z odvzemom
in izročitvijo otroka ne bi bila v skladu z varstvom interesov
otroka, lahko izvršitelj odstopi od oprave izvršilnega dejanja
in o razlogih za to obvesti sodišče, ki opravlja izvršbo.
Če to sodišče ugotovi, da otrok nasprotuje stikom s
staršem, ki je upravičen do stikov in če oceni, da izvršba
ne bi bila v skladu z varstvom interesov otroka, lahko na
predlog osebe, ki jo je določilo sodišče po drugem odstavku
238.e člena tega zakona, centra za socialno delo ali osebe,
proti kateri se opravlja izvršba, izvršbo odloži za čas največ
treh mesecev.
Sodišče na predlog centra za socialno delo ali osebe,
proti kateri se opravlja izvršba, izvršbo odloži tudi v primeru,
če je pred pristojnim organom sprožen postopek za spremembo odločbe o osebnih stikih in če ugotovi, da bi oprava
izvršbe bila v nasprotju z varstvom koristi otroka.
238.g člen
(Izvršitev odločbe o prepovedi stikov)
Odločba sodišča o prepovedi stikov z otrokom se izvrši
po določbah 227. člena tega zakona.
Tretji del
ZAVAROVANJE
239. člen
(Uporaba določb o izvršbi)
Določbe tega zakona o izvršbi se smiselno uporabljajo
tudi za zavarovanje, če ni v tem delu zakona drugače določeno.
239.a člen
(Sklep o zavarovanju in določitev izvršitelja)
Sklep o zavarovanju s predhodno odredbo in začasno
odredbo mora biti obrazložen.
Izvršitelja določi sodišče, ki vodi postopek zavarovanja.
240. člen
(Sredstva zavarovanja)
Kot sredstva zavarovanja se smejo dovoliti samo zastavna pravica na nepremičnini, zastavna pravica na premičnini, predhodne odredbe in začasne odredbe.
Zavarovanje se lahko ustanovi tudi na podlagi sporazuma strank.
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241. člen
(Nedopustnost zavarovanja)
Ni dovoljeno zavarovanje na stvareh in pravicah, ki po
tem ali drugem zakonu ne morejo biti predmet izvršbe.
Enaindvajseto poglavje
Zastavna pravica na nepremičnini
242. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini in za samo zavarovanje je pristojno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, v
kateri je treba opraviti vpis.
243. člen
(Pogoji za zastavno pravico)
Upnik ima na podlagi izvršilnega naslova, ki se glasi
na denarno terjatev, pravico zahtevati njeno zavarovanje
z zastavno pravico na dolžnikovi nepremičnini.
244. člen
(Način pridobitve zastavne pravice na nepremičnini)
Na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiški knjigi, se
pridobi zastavna pravica z vknjižbo.
Pri vknjižbi zastavne pravice je treba v zemljiški knjigi
zaznamovati izvršljivost terjatve, za katero je dovoljena
zastavna pravica.
Če je upnik že po pogodbi pridobil zastavno pravico za terjatev na isti nepremičnini, še preden je terjatev
postala izvršljiva, ali je bila zastavna pravica vknjižena,
sodišče na upnikov predlog dovoli, da se v zemljiški knjigi
zaznamuje izvršljivost terjatve.
Za ustanovitev zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, se uporabljajo določbe
211. člena tega zakona.
245. člen
(Učinek vknjižbe in zaznambe)
Vknjižba zastavne pravice in zaznamba izvršljivosti
terjatve imata za posledico, da se lahko opravi izvršba
na to nepremičnino tudi proti tistemu, ki jo je pridobil pozneje.
Dvaindvajseto poglavje
Zastavna pravica na premičnini
246. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na premičnini in za samo zavarovanje je pristojno sodišče, na območju katerega so
stvari.
247. člen
(Pogoji za zastavno pravico)
Upnik ima na podlagi izvršilnega naslova, ki se glasi
na denarno terjatev, pravico zahtevati njeno zavarovanje
z zastavno pravico na dolžnikovi premičnini.
248. člen
(Način pridobitve zastavne pravice na premičnini)
Na premičnini se pridobi zastavna pravica z rubežem,
v primerih, ko se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona, pa z vpisom rubeža v tem registru.
Glede hrambe zarubljenih stvari se smiselno uporabljajo določbe 85. člena tega zakona.
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Triindvajseto poglavje
Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank
– glej tudi drugi odstavek
  274. člena SPZ
249. člen
(Pristojnost)
Za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na
podlagi sporazuma strank v neposredno izvršljivem notarskem zapisu je pristojen notar.
250. člen
(Pogoji za zavarovanje)
Neposredno izvršljiv notarski zapis o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičnini mora vsebovati označbo
zastavnega upnika in dolžnika zavarovane terjatve ter
zastavitelja, če ta ni hkrati dolžnik zavarovane terjatve,
pravni temelj, zemljiškoknjižno označbo nepremičnine, na
kateri se ustanavlja hipoteka, višino in zapadlost zavarovane terjatve oziroma podatke, na podlagi katerih se lahko
višina in zapadlost ustrezno določita ter izjavo zastavitelja, da soglaša z vknjižbo hipoteke na svoji nepremičnini
in da se zaradi poplačila zapadle terjatve opravi izvršba
na zastavljeno nepremičnino, v roku enega meseca po
prodaji pa tudi izvršba zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine.
Neposredno izvršljiv notarski zapis o ustanovitvi zastavne pravice na premičnini, terjatvi, drugi premoženjski
oziroma materialni pravici ali deležu družbenika mora vsebovati označbo zastavnega upnika in dolžnika zavarovane
terjatve ter zastavitelja, če ta hkrati ni dolžnik zavarovane
terjatve (osebno ime, prebivališče, rojstni datum in enotno
matično številko fizične osebe ali firmo, sedež, matično in
davčno številko pravne osebe), pravni temelj, predpisani
enolični identifikacijski znak za premičnino oziroma opis terjatve, druge premoženjske oziroma materialne pravice ali
deleža družbenika, višino in zapadlost zavarovane terjatve
oziroma podatke, na podlagi katerih se lahko višina in zapadlost ustrezno določita ter soglasje, da se zastavitelj strinja
z ustanovitvijo zastavne pravice na predmetu zavarovanja
in s poplačilom zavarovane terjatve po njeni zapadlosti iz
zastavljene stvari.
Zavarujeta se lahko tudi bodoča in pogojna terjatev.
251. člen
(Odrejanje in izvajanje zavarovanja)
Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v
katerem je predmet zastave nepremičnina, sodišče, ki vodi
zemljiško knjigo, s sklepom dovoli vknjižbo in zaznambo
neposredne izvršljivosti, ki učinkuje tudi proti vsakemu kasnejšemu pridobitelju lastninske pravice na zastavljeni nepremičnini. Vknjižbo in zaznambo mora predlagati notar takoj po
sestavi notarske listine.
Sklenitev notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v katerem je predmet zastave premičnina, ima učinek rubeža
premičnine. V primerih, ko so predmet zastave premičnine,
za katere se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena tega
zakona, mora notar za nastanek zastavne pravice na podlagi notarskega zapisa zahtevati od pristojnega organa vpis
zastavne pravice v registru zarubljenih stvari.
Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v
katerem je predmet zastave druga terjatev, premoženjska
oziroma materialna pravica ali delež družbenika, se zastavna pravica ustanovi na način, ki velja za prenos terjatve,
pravice ali deleža, če ni za določeno pravico predpisano kaj
drugega.
Zarubljene stvari se hranijo po sporazumu strank pri
strankah, izvršitelju ali tretji osebi.
Za dejanja zavarovanja, ki jih opravi notar, se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja nastanek in prenos
zastavne pravice.
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252. člen
(črtan)
253. člen
(Izvršba za uveljavitev zastavne pravice na podlagi
sporazuma strank)
Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni zavarovane obveznosti, sodišče zaradi njenega poplačila na predlog
upnika s sklepom dovoli in opravi izvršbo na zastavljeno
stvar ali pravico.
Izvršilni naslov za izdajo sklepa o izvršbi iz prejšnjega
odstavka je notarski zapis iz 250. člena tega zakona.
Zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino (prvi
odstavek 170. člena) ima pravni učinek od dneva vknjižbe
zastavne pravice na nepremičnini v postopku zavarovanja.
V postopku izvršbe, ki poteka na podlagi notarskega
zapisa iz 250. člena tega zakona, se ne ponovi rubež
premičnih stvari, terjatve ali druge premoženjske pravice
oziroma drugo dejanje, ki ima za namen pridobitev zastavne pravice na predmetu zastave. Opravljena dejanja
imajo pravni učinek od dneva pridobitve zastavne pravice
po sporazumu strank.
254. člen
(Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni
vpisana v zemljiški knjigi)
Če nepremičnina oziroma posamezen del stavbe ni
vpisan v zemljiški knjigi, morajo biti v notarskem zapisu iz
250. člena tega zakona navedeni podatki o legi nepremičnine oziroma posameznega dela stavbe, meji in površini,
oziroma drugi podatki, potrebni za njegovo identifikacijo.
Notarskemu zapisu mora biti priložena listina, ki bi
bila primerna za vknjižbo lastninske pravice.
Sklenitev notarskega zapisa iz 250. člena tega zakona ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Notarski zapis z navedbo osebnega imena oziroma firme in prebivališča oziroma sedeža zastavitelja ter
s podatki iz prvega odstavka tega člena notar objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, na listini iz drugega
odstavka tega člena pa zaznamuje, da je nepremičnina
zastavljena na podlagi sporazuma strank. Listina se izroči
v hrambo notarju.
255. člen
(črtan)
Štiriindvajseto poglavje
Predhodne odredbe
256. člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za zavarovanje s predhodno
odredbo in za samo zavarovanje je krajevno pristojno sodišče, ki bi bilo pristojno za izvršbo na predmet, na katerega
je predlagano zavarovanje.
257. člen
(Pogoji za predhodno odredbo)
Sodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe domačega sodišča ali drugega organa, ki se glasi na
denarno terjatev, in ki še ni izvršljiva, če izkaže upnik za
verjetno nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena.
Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za poravnavo, sklenjeno pred domačim sodiščem ali upravnim
organom, iz katere terjatev še ni zapadla, ali pred notarjem
v obliki notarskega zapisa, ki je izvršilni naslov.

Št.

44 / 25. 4. 2006 /

Stran

4735

258. člen
(Domnevana nevarnost)
Šteje se, da je podana nevarnost v smislu 257. člena
tega zakona, če se predlog za zavarovanje s predhodno
odredbo opira na katero od naslednjih odločb:
1. na plačilni nalog in na sklep o izvršbi, izdan na podlagi menice ali čeka, proti kateremu je bil pravočasno vložen
ugovor;
2. na sodbo, izdano v kazenskem postopku, s katero
je bilo ugodeno premoženjskopravnemu zahtevku oškodovanca, proti njej pa je vložen predlog za obnovo kazenskega
postopka;
3. na odločbo, na podlagi katere bi bilo treba izvršbo
opraviti v tujini, razen če naj bi se izvršba opravila v državi
članici Evropske unije;
4. na sodbo na podlagi pripoznave, zoper katero je
vložena pritožba;
5. na poravnavo, sklenjeno pred sodiščem ali upravnim
organom, ki se izpodbija tako, kot določa zakon;
6. na notarski zapis, ki je izvršilni naslov, o denarni
terjatvi, ki še ni zapadla.
V primerih iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega
člena lahko sodišče na dolžnikov predlog določi za zavarovanje s predhodno odredbo pogoj, da upnik položi
varščino za škodo, ki jo utegne zaradi predhodne odredbe
utrpeti dolžnik.
259. člen
(Zavarovanje še ne zapadlih občasnih dajatev)
Zavarovanje s predhodno odredbo za še ne zapadle
zneske zakonite preživnine, odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal in odškodnine za
škodo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja
oziroma izgube delovne zmožnosti dovoli sodišče samo za
zneske, ki bodo zapadli v enem letu.
V primerih iz prvega odstavka tega člena se domneva,
da je podana nevarnost, če je bilo treba zoper dolžnika že
zahtevati izvršbo za izterjavo zapadlega zneska, ali če je bila
taka izvršba predlagana.
260. člen
(Vrste predhodnih odredb)
Sodišče odredi naslednje predhodne odredbe:
1. rubež premičnin in vpis rubeža v register iz tretjega
odstavka 81. člena tega zakona, če se ta vodi;
2. rubež denarne terjatve ali terjatve, da se izročijo
stvari;
3. rubež drugih premoženjskih oziroma materialnih
pravic;
4. prepoved organizaciji za plačilni promet, da ne sme
dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplačati z
njegovega računa denarnega zneska, za katerega je odredilo
predhodno odredbo;
5. vpis zastavne pravice v sodnem registru na deležu
družbenika v družbi oziroma v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na nematerializiranem vrednostnem papirju;
6. predznambo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini ali na pravici, vknjiženi na nepremičnini.
Sodišče lahko na upnikov predlog glede na okoliščine
primera odredi dve ali več predhodnih odredb, če je to potrebno.
261. člen
(Prepoved izplačila dolžnikovih denarnih sredstev)
Zneska dolžnikovih denarnih sredstev na računu pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet, ki ga je sodišče prepovedalo izplačati, ni mogoče prenesti s tega računa, dokler
traja prepoved, razen za poravnavo zavarovane terjatve.
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262. člen
(Prodaja zarubljenih stvari in prenos dolžnikove terjatve)
Sodišče dovoli prodajo zarubljenih premičnih stvari, če
se hitro kvarijo ali če je nevarnost, da bi njihova cena občutno
padla.
Prodaja zarubljenih stvari se opravi po določbah tega
zakona o izvršbi na premičnine.
Če je sodišče s predhodno odredbo zarubilo terjatev, lahko
na upnikov ali dolžnikov predlog dovoli, da se prepovedana
terjatev prenese na upnika v izterjavo, kadar je nevarnost, da se
sicer zaradi zamude pri uveljavitvi ne bo mogla izterjati ali da bo
izgubljena pravica do regresa proti komu drugemu.
Znesek, ki se dobi s prodajo stvari ali z izterjavo terjatve,
hrani sodišče, dokler predhodna odredba ne preneha ali dokler
upnik ne predlaga izvršbe, vendar največ trideset dni od dneva,
ko postane terjatev izvršljiva.

z začasno odredbo in za samo zavarovanje krajevno pristojno sodišče, ki bi bilo pristojno za odločitev o predlogu
za izvršbo.
Če je uveden pravdni ali kakšen drug sodni postopek,
je za to odločitev pristojno sodišče, pred katerim teče postopek.
Sodišče, ki bi bilo pristojno za odločitev o predlogu za
izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v upravnem
postopku, je pristojno tudi za odločitev o predlogu za začasno
odredbo po koncu tega postopka.

263. člen
(Sklep o predhodni odredbi)
V sklepu, s katerim sodišče izda predhodno odredbo,
morajo biti med drugim navedeni znesek zavarovane terjatve z
obrestmi in stroški ter odrejeno zavarovanje in čas, za katerega
jo sodišče dovoljuje.
Predhodna odredba sme trajati največ še osem dni po
nastopu pogojev za izvršbo.
Če čas iz prvega odstavka tega člena poteče, preden
postane odločba, na podlagi katere je bila izdana predhodna
odredba, izvršljiva, ga sodišče na upnikov predlog podaljša,
pod pogojem da se niso spremenile okoliščine, v katerih je bila
izdana.

268. člen
(Učinek sklepa o začasni odredbi)
Kadar je sklep o začasni odredbi izdan v pravdnem ali
kakšnem drugem postopku, ima učinek sklepa o izvršbi.

264. člen
(Prenehanje predhodne odredbe)
Sodišče na dolžnikov predlog ustavi postopek s predhodno odredbo in razveljavi opravljena dejanja:
1. če dolžnik položi pri sodišču zavarovano terjatev z
obrestmi in stroški;
2. če dolžnik izkaže za verjetno, da je bila terjatev takrat,
ko je bil izdan sklep o predhodni odredbi, že plačana ali dovolj
zavarovana;
3. če je pravnomočno ugotovljeno, da terjatev ni nastala
ali da je prenehala.
Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja,
če v petnajstih dneh od dneva, ko izteče čas, za katerega je bila
izdana predhodna odredba, niso izpolnjeni pogoji za izvršbo.
V primerih iz 2. in 3. točke prvega odstavka in iz drugega
odstavka tega člena mora upnik povrniti dolžniku stroške, ki mu
jih je povzročil s tem, da je bila dovoljena in izvršena predhodna
odredba.
V teh primerih ima dolžnik pravico od upnika zahtevati tudi
povrnitev prizadejane škode.

270. člen
(Pogoji za začasno odredbo)
Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje denarne
terjatve, če izkaže upnik za verjetno, da terjatev obstoji ali da
mu bo terjatev zoper dolžnika nastala.
Upnik mora verjetno izkazati tudi nevarnost, da je zaradi
dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s premoženjem uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena.
Upnik ni dolžan dokazovati nevarnosti, če izkaže za
verjetno, da bi dolžnik s predlagano odredbo pretrpel le
neznatno škodo.
Šteje se, da je nevarnost podana, če naj bi bila terjatev
uveljavljena v tujini, razen, če naj bi se terjatev uveljavljala v
državi članici Evropske unije.

265. člen
(Ustavitev v primeru, če upnik ne zahteva izvršbe)
Če so pogoji za izvršbo izpolnjeni preden poteče čas,
za katerega je sodišče izdalo predhodno odredbo, sodišče
na dolžnikov predlog ustavi postopek in razveljavi opravljena
dejanja, če upnik ne predlaga izvršbe v petnajstih dneh, odkar
so nastopili ti pogoji.
Petindvajseto poglavje
Začasne odredbe
1. Splošne določbe
266. člen
(Krajevna pristojnost)
V primeru, ko ni uveden pravdni ali kakšen drug sodni postopek, je za odločitev o predlogu za zavarovanje

267. člen
(Kdaj je mogoče izdati začasno odredbo)
Začasno odredbo je mogoče izdati pred uvedbo sodnega postopka, med postopkom, kot tudi po koncu postopka,
vse dokler ni opravljena izvršba.

269. člen
(Nedopustnost začasne odredbe)
Začasna odredba ni dopustna, če so dani pogoji za
predhodno odredbo, s katero se da doseči enak namen
(257. člen).
2. Začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve

271. člen
(Vrste začasnih odredb)
Sodišče sme za zavarovanje denarne terjatve izdati
vsako začasno odredbo, s katero je mogoče doseči namen
zavarovanja, zlasti pa:
1. prepoved, da dolžnik ne sme razpolagati s premičninami, in hrambo teh stvari;
2. prepoved, da dolžnik ne sme odtujiti ali obremeniti
svoje nepremičnine ali stvarnih pravic, ki so v njegovo korist vknjižene na nepremičnini, z zaznambo te prepovedi v
zemljiški knjigi;
3. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne sme
izplačati terjatve ali mu izročiti stvari, ter prepoved dolžniku,
da ne sme sprejeti stvari, izterjati terjatve ali razpolagati z
njimi;
4. nalog organizaciji za plačilni promet, da mora dolžniku ali komu drugemu po dolžnikovemu nalogu odreči izplačilo
denarnega zneska, za katerega je izdalo začasno odredbo,
z dolžnikovega računa.
Z začasno odredbo se ne pridobi zastavna pravica na
predmetu zavarovanja.
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3. Začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve
272. člen
(Pogoji za začasno odredbo)
Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje nedenarne terjatve, če izkaže upnik za verjetno, da terjatev obstoji ali
da mu bo terjatev zoper dolžnika nastala.
Upnik mora verjetno izkazati tudi eno izmed naslednjih
predpostavk:
– nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogočena
ali precej otežena;
– da je odredba potrebna, da se prepreči uporaba sile
ali nastanek težko nadomestljive škode;
– da dolžnik z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom
postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe
nastale upniku.
Tretji in četrti odstavek 270. člena tega zakona se uporabljata tudi glede začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve.
273. člen
(Vrste začasnih odredb)
Sodišče sme za zavarovanje nedenarne terjatve izdati
vsako odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja, zlasti pa:
1. prepoved odtujitve in obremenitve premičnin, na katere meri terjatev, ter hrambo teh stvari;
2. prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine, na
katero meri terjatev z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi;
3. prepoved dolžniku, da ne sme storiti ničesar, kar bi
lahko povzročilo škodo upniku, ter prepoved, da ne sme nič
spremeniti na stvareh, na katere meri terjatev;
4. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da ne sme izročiti
dolžniku stvari, na katere meri terjatev;
5. plačevanje nadomestila plače delavcu, dokler traja
spor o nezakonitosti odločbe o prenehanju delovnega razmerja, če je to potrebno za preživljanje delavca in oseb, ki
jih je ta po zakonu dolžan preživljati.
V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena določi
sodišče s sklepom o začasni odredbi tudi denarno kazen
za primer kršitve prepovedi v skladu z drugim odstavkom
226. člena tega zakona. V primeru kršitve prepovedi se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 226. člena tega
zakona.
4. Skupne določbe
274. člen
(Varščina namesto začasne odredbe)
Upnik lahko v predlogu za začasno odredbo ali pozneje
izjavi, da se je namesto z začasno odredbo pripravljen zadovoljiti s tem, da dolžnik položi določen znesek kot varščino.
Sodišče lahko dovoli položitev varščine namesto začasne odredbe tudi na predlog dolžnika.
Če dolžnik položi varščino, ustavi sodišče postopek in
razveljavi že opravljena dejanja.
275. člen
(Varščina kot pogoj za začasno odredbo)
Sodišče izda na upnikov predlog začasno odredbo tudi,
kadar upnik ni izkazal verjetnega obstoja terjatve in nevarnosti, če upnik založi v danem roku znesek, ki ga sodišče določi
kot varščino za škodo, ki bi jo dolžnik utegnil utrpeti zaradi
izdaje in izvršitve začasne odredbe.
Sodišče lahko na dolžnikov predlog glede na okoliščine primera določi kot pogoj za izdajo začasne odredbe, da
upnik položi varščino, tudi če je upnik izkazal verjeten obstoj
terjatve in nevarnosti.
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276. člen
(Več začasnih odredb)
Sodišče lahko na upnikov predlog glede na okoliščine
primera izda tudi več začasnih odredb, če je to potrebno.
277. člen
(Čas, za katerega se izdaja začasna odredba)
V sklepu, s katerim izda začasno odredbo, sodišče
odloči, koliko časa naj odredba traja.
Če izda začasno odredbo pred vložitvijo tožbe oziroma
pred začetkom kakšnega drugega postopka ali če izda začasno odredbo v zavarovanje terjatve, ki še ni nastala, določi
sodišče upniku, kakšno tožbo mora vložiti oziroma kakšen
drug postopek mora začeti, da odredbo opraviči. Sodišče
določi upniku tudi rok, v katerem je to dolžan opraviti.
Sodišče lahko na upnikov predlog začasno odredbo
podaljša.
Predlog iz tretjega odstavka tega člena sme upnik vložiti
le do izteka časa, za katerega je bila odredba izdana.
278. člen
(Prenehanje začasne odredbe)
Če upnik v določenem roku ne vloži tožbe, oziroma ne
začne kakšnega drugega postopka za opravičilo začasne
odredbe, ali če je čas, za katerega je bila začasna odredba
izdana, potekel, sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja.
Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja
tudi na predlog dolžnika, če so se okoliščine, zaradi katerih
je bila izdana začasna odredba, pozneje spremenile, tako da
odredba ni več potrebna.
Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja
tudi v primerih iz prvega odstavka 264. člena tega zakona.
279. člen
(Povrnitev škode dolžniku)
Dolžnik ima pravico od upnika zahtevati povračilo škode, ki mu je bila prizadejana z začasno odredbo, ki je bila
neutemeljena, ali je upnik ni opravičil.
Četrti del
IZVRŠITELJI
Šestindvajseto poglavje
Imenovanje in razrešitev izvršiteljev
280. člen
(Služba izvršitelja)
Služba izvršitelja je javna služba, katere delovno področje in pooblastila ureja zakon.
Službo izvršitelja opravljajo izvršitelji, imenovani po tem
zakonu, kot samostojno zasebno dejavnost.
Izvršitelji so samozaposleni, v razmerju do svojih delavcev so zasebni delodajalci.
Pravice in dolžnosti izvršitelja ureja zakon.
Izvršitelj ima sedež v kraju, kjer je sedež okrajnega
sodišča, za katero je imenovan.
281. člen
(Pogoji za imenovanje za izvršitelja)
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno
zmožnost;
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji
nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete;
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4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj;
5. da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga
predpiše minister, pristojen za pravosodje;
6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj
izvršbe in zavarovanja kot javnega pooblastila;
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni
za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja.
Pogoj iz 6. točke prejšnjega odstavka se dokazuje
s spričevali o končanem šolanju v Republiki Sloveniji, s
potrdilom o aktivnem znanju slovenskega jezika ali na drug
ustrezen način.
Šteje se, da ni vreden javnega zaupanja za opravljanje
dejanj izvršbe in zavarovanja, kdor je bil obsojen za kaznivo
dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje
dejanj izvršbe in zavarovanja in kdor ravna tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da
ne bo pošteno in vestno opravljal nalog izvršitelja.
Če je zoper osebo, ki je vložila prošnjo za imenovanje
za izvršitelja v teku kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja, ki je lahko ovira za imenovanje za izvršitelja, se
odločitev o imenovanju odloži do pravnomočnosti odločbe,
izdane v kazenskem postopku.
Minimalne tehnične in druge pogoje, ki se nanašajo
na opremo in prostore iz 8. točke prvega odstavka tega
člena in njihovo ugotavljanje predpiše minister, pristojen
za pravosodje.
282. člen
(Nezdružljivost opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja)
Z opravljanjem dejanj izvršbe in zavarovanja ni združljivo opravljanje državne funkcije ali poslovodske in nadzorne funkcije v gospodarskih družbah ali organizacijah,
pooblaščenih za izvajanje javnih pooblastil, plačane službe,
pridobitne dejavnosti, detektivskega poklica, notariata in
odvetništva.
Izvršitelju ni dovoljeno opravljanje poslov, ki so nezdružljivi z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje
službe izvršitelja ali zaradi katerih bi bilo lahko okrnjeno
zaupanje v izvršiteljevo opravljanje nalog po zakonu.
283. člen
(Imenovanje izvršitelja)
Izvršitelja imenuje minister, pristojen za pravosodje.
Minister, pristojen za pravosodje, imenuje izvršitelja,
če ugotovi, da je to potrebno za redno opravljanje dejanj
izvršbe in zavarovanja.
Razpis za imenovanje izvršiteljev objavi ministrstvo,
pristojno za pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pred razpisom za imenovanje izvršiteljev pridobi minister, pristojen za pravosodje, mnenje predsednika okrajnega sodišča o gibanju in stanju zadev izvršbe in zavarovanja na okrajnem sodišču, za katerega naj bi bil izvršitelj
imenovan.
Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni. Prijavi
na razpis morajo kandidati priložiti življenjepis in dokazila o
izpolnjevanju pogojev za imenovanje za izvršitelja.
Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje, opravi minister, pristojen za pravosodje, pri čemer
upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo, oceno
o vrednosti javnega zaupanja in povezanost bivanja izvršitelja s krajem, kjer je sedež okrajnega sodišča, za območje
katerega bo imenovan, mnenje predsednika tega sodišča
in mnenje zbornice izvršiteljev.
Zoper odločbo o imenovanju za izvršitelja ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor.
Vložena tožba zadrži izvršitev odločbe o imenovanju
izvršitelja. Tožba se rešuje prednostno in hitro.
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284. člen
(Nastop službe izvršitelja)
Izvršitelj nastopi službo po pravnomočnosti odločbe
o imenovanju za izvršitelja z dnem, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izreče in podpiše naslednjo prisego:
»Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije
in službo izvršitelja opravljal vestno, pošteno in nepristransko.«
Če izvršitelj ne priseže v roku oziroma na dan, ki ga določi minister, pristojen za pravosodje, odločba o imenovanju
preneha veljati, razen če minister, pristojen za pravosodje,
na predlog izvršitelja iz opravičenih razlogov določi nov rok
oziroma dan za prisego.
Nastop službe izvršitelja objavi minister, pristojen za
pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije.
285. člen
(Zavarovanje za odgovornost)
Pred prisego mora izvršitelj skleniti zavarovalno pogodbo za morebitno škodo, za katero je odgovoren po tem
zakonu.
Najnižjo zavarovalno vsoto, za katero mora izvršitelj
skleniti zavarovalno pogodbo, določi minister, pristojen za
pravosodje, s podzakonskim aktom.
286. člen
(Identifikacijski znaki izvršitelja)
Izvršitelj pri opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja uporablja in se izkazuje z naslednjimi identifikacijskimi
znaki:
– izkaznico izvršitelja in priponko,
– pečatom izvršitelja, ki vsebuje grb Republike Slovenije, oznako izvršitelj, osebno ime izvršitelja in kraj, kjer ima
sedež,
– oznako na poslovnih prostorih izvršitelja.
Preden priseže, izvršitelj pridobi identifikacijske znake iz
prejšnjega odstavka in deponira pri ministrstvu, pristojnem za
pravosodje, svoj podpis. Pravico uporabljati identifikacijske
znake izvršitelj pridobi, ko nastopi službo izvršitelja.
Natančnejšo obliko in vsebino identifikacijskih znakov
izvršitelja določi minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom.
287. člen
(Razrešitev izvršitelja)
Izvršitelj se razreši:
1. če se ugotovi, da več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje za izvršitelja;
2. če da pisno izjavo ministru, pristojnemu za pravosodje, in zbornici izvršiteljev, da ne želi opravljati nalog izvršitelja;
3. če sprejme državno funkcijo, poslovodsko ali nadzorstveno funkcijo v gospodarski družbi ali javnem zavodu,
plačano službo ali začne opravljati pridobitno dejavnost, detektivski poklic ali postane notar ali odvetnik;
4. če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice
opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja;
5. ko dopolni starost 70 let;
6. če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šest mesecev
ali na hujšo kazen;
7. če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja službe izvršitelja;
8. če opravlja posle, ki po svoji naravi niso združljivi z
opravljanjem dejanj izvršbe in zavarovanja ter ugledom in
neoporečnostjo službe izvršitelja;
9. če ne dosega meril za ugotavljanje učinkovitosti dela
izvršitelja ali če iz ocene dela izvršitelja izhaja, da ne opravlja
vestno službe izvršitelja;
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10. če ne opravi rednega preizkusa znanja po določbah
tega zakona in podzakonskega akta.
Posamezni razrešitveni razlogi iz prejšnjega odstavka
nastopijo:
– razlog iz 1. točke z izvršljivostjo odločbe, s katero se
ugotovi, da izvršitelj več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje
za izvršitelja;
– razlog iz 2. točke trideseti dan od dneva, ko minister,
pristojen za pravosodje, prejme pisno izjavo izvršitelja;
– razlog iz 3. točke z dnem, ko izvršitelj nastopi funkcijo, plačano službo ali začne opravljati pridobitno dejavnost,
detektivski poklic ali začne opravljati odvetniško dejavnost ali
je imenovan za notarja;
– razlog iz 4. točke s pravnomočnostjo odločbe o izrečenem disciplinskem ukrepu;
– razloga iz 6. in 7. točke s pravnomočnostjo sodbe;
– razlogi iz 8., 9. in 10. točke s pravnomočnostjo odločbe ministra, pristojnega za pravosodje, o ugotovitvi razrešitvenega razloga.
O nastopu razrešitvenega razloga iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena obvesti zbornica izvršiteljev ministrstvo, pristojno za pravosodje, takoj, ko zanj izve, o nastopu
razrešitvenega razloga iz 4., 6. in 7. točke pa ga obvesti
sodišče oziroma disciplinska komisija, ki je sodbo oziroma
odločbo izdala.
Odločbo o razrešitvi izvršitelja izda minister, pristojen
za pravosodje. Zoper odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je
upravni spor.
Po izdaji odločbe o razrešitvi izvršitelja določi predsednik zbornice izvršiteljev drugega izvršitelja oziroma izvršitelje kot prevzemnike, ki prevzamejo posle razrešenega izvršitelja, upoštevajoč njihovo obremenjenost in sedež, ki mora
biti v kraju, za katerega je bil razrešeni izvršitelj imenovan,
če pa to ni mogoče, v kraju, ki je temu najbližje.
287.a člen
(Izobraževanje izvršiteljev)
Izvršitelji so se dolžni redno strokovno izobraževati in
vsako četrto leto po imenovanju opraviti preizkus znanja izvršitelja po programu, pod pogoji in na način, ki ga predpiše
minister, pristojen za pravosodje.
Sedemindvajseto poglavje
Poslovanje izvršiteljev
288. člen
(Opravljanje službe izvršitelja)
Pri opravljanju neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja mora izvršitelj delati učinkovito in ravnati s skrbnostjo
dobrega strokovnjaka.
Izvršitelj ne sme opravljati dejanj izvršbe in zavarovanja
v zadevah, iz katerih neposredno ali posredno izhajajo pravice
in obveznosti zanj, za njegovega zakonca ali osebo, s katero
živi v izvenzakonski skupnosti, za osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti ali po
svaštvu do četrtega kolena ali za osebe, katerim je posvojitelj,
posvojenec, rejnik ali skrbnik, ali v zadevah, v katerih je zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali pooblastitelj stranke ali udeleženca, ali za pravne osebe, pri katerih je član, ustanovitelj
ali družbenik, ali član njenih organov, ali če so podane druge
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Izločitveni razlog je podan tudi v primeru, če okoliščine
iz prejšnjega odstavka obstajajo v razmerju do izvršiteljevega
namestnika ali pomočnika.
Če je določen za izvršitelja v zadevi iz drugega ali
tretjega odstavka tega člena, mora takoj predlagati svojo
izločitev. O izločitvi odloča sodišče po določbah 44.a člena
tega zakona.
Izvršiteljevo dejanje, opravljeno v nasprotju z drugim in
tretjim odstavkom tega člena, nima pravnih učinkov.
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Za prodajo premičnih stvari lahko izvršitelj na svoje
stroške in odgovornost pooblasti komisionarja.
Izvršitelj mora po opravljenih neposrednih dejanjih izvršbe in zavarovanja sodišču in upniku posredovati pisno
poročilo o svojem delu.
Oglaševanje izvršiteljske dejavnosti je prepovedano.
289. člen
(Odgovornost za škodo)
Izvršitelj je odgovoren za vso škodo, ki nastane pri
opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja zaradi njegovega
ravnanja ali opustitve dolžnosti, ki jih ima po zakonu, podzakonskih aktih in odredbah sodišča.
290. člen
(Dodeljevanje zadev izvršiteljem)
Za izvršitelja določi sodišče tistega, ki ima sedež v kraju,
kjer je sedež sodišča.
Sodišče lahko določi za izvršitelja tudi tistega, ki ima
sedež na območju drugega okrajnega sodišča, če to terjajo
razlogi ekonomičnosti in učinkovitosti izvršbe ali zavarovanja,
ali če je izvršitelj izločen, ali če se določi drug izvršitelj, ali če
je upnik predlagal določitev izvršitelja, ki nima sedeža v kraju,
kjer je sedež sodišča.
Če je za območje okrajnega sodišča imenovanih več
izvršiteljev, se jim zadeve, z izjemo tistih, v katerih so imenovani na predlog upnika, dodeljujejo po vrsti, in sicer po
pravilih, ki veljajo za dodeljevanje zadev sodnikom, z vpisom
v evidenco dodeljevanja zadev izvršiteljem.
Sodišče lahko namesto določenega izvršitelja na njegov
predlog iz opravičenih razlogov določi drugega izvršitelja.
Nadzor nad dodeljevanjem zadev izvršiteljem opravljata
predsednik okrajnega sodišča in ministrstvo, pristojno za pravosodje, s pregledom evidence dodeljevanja zadev izvršiteljem.
291. člen
(Vrstni red oprave dejanj izvršbe in zavarovanja in
evidenca)
Izvršitelj mora opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja
v vrstnem redu, kot je prejel sklepe o določitvi za izvršitelja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvršitelj opravo dejanja izvršbe in zavarovanja združi v zadevah
zoper istega dolžnika.
O izvršilnih zadevah, ki jih prejme v izvršitev, je izvršitelj
dolžan voditi evidenco.
Evidenca obsega naslednje podatke:
– sodišče, ki vodi postopek izvršbe ali zavarovanja;
– opravilno številko izvršilne zadeve oziroma zadeve
zavarovanja;
– podatke o upniku in dolžniku kot so navedeni v sodnem spisu;
– datum sklepa o določitvi za izvršitelja in datum prejema tega sklepa;
– izvršilno sredstvo in predmet izvršbe oziroma sredstvo
in predmet zavarovanja;
– znesek zahtevane in vplačane varščine in datum plačila;
– dejanja izvršbe in zavarovanja, ki jih je opravil, datum
in obseg oprave teh dejanj;
– višino izterjanega denarnega zneska;
– znesek dokončnega obračuna plačila za delo in povračila stroškov.
292. člen
(Plačilo za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja)
Izvršitelj je upravičen do plačila za svoje delo in do
povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom po tarifi, ki jo
predpiše minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem
mnenju zbornice izvršiteljev.
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V primeru suspenza ali razrešitve je izvršitelj dolžan
brez odlašanja zbornici izvršiteljev predložiti obračun vplačanih varščin, ki je podlaga za prenos poslovanja na prevzemnika.
293. člen
(Stroški izvršitelja)
Stroški izvršitelja so izvršilni stroški.
Osemindvajseto poglavje
Namestnik in pomočnik izvršitelja ter nadomeščanje
izvršiteljev
294. člen
(Namestnik izvršitelja)
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 1. do 7. točke prvega
odstavka 281. člena tega zakona, je lahko imenovana za
namestnika izvršitelja.
Izvršitelj ima lahko samo enega namestnika.
Namestnik izvršitelja sme namesto izvršitelja, pri katerem je zaposlen, opravljati vse posle izvršitelja. Vse listine, ki
jih pri opravi dejanj izvršbe in zavarovanja izda, mora podpisati s svojim imenom in dostavkom »namestnik izvršitelja«.
Dejanja namestnika izvršitelja, opravljena po prejšnjem
odstavku, se štejejo za uradno poslovanje izvršitelja, pri katerem je namestnik izvršitelja zaposlen. Izvršitelj odgovarja
za delo namestnika, za morebitno škodo pa odgovarjata
solidarno.
Pri opravi dejanj izvršbe in zavarovanja uporablja namestnik pečat in žig izvršitelja, ki ga nadomešča, pri čemer
ima enake pravice in obveznosti ter enaka pooblastila ter se
ravna po enakih pravilih kot izvršitelj.
Pri opravi dejanj izvršbe mora imeti namestnik izkaznico in priponko s svojim imenom in dostavkom »namestnik
izvršitelja«, za katero veljajo enaka pravila kot za izkaznico
in priponko izvršitelja, na kateri mora biti označeno ime in
sedež izvršitelja, pri katerem je namestnik.
Za namestnika izvršitelja veljajo smiselno vse določbe
tega zakona o nastopu službe, o opravljanju službe, o strokovnem izobraževanju, o disciplinski odgovornosti izvršitelja
in disciplinskem postopku, o nezdružljivosti opravljanja dejanj
izvršbe in zavarovanja, o nadzoru nad poslovanjem izvršitelja
in o razrešitvi izvršitelja.
294.a člen
(Imenovanje namestnika izvršitelja)
Namestnika izvršitelja imenuje na predlog izvršitelja in
po predhodnem mnenju zbornice izvršiteljev minister, pristojen za pravosodje. Zoper odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je
upravni spor.
Oseba, ki je imenovana za namestnika izvršitelja sme
začeti opravljati to službo z dnem, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izreče in podpiše naslednjo prisego:
»Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije
in bom službo namestnika izvršitelja opravljal vestno, pošteno in nepristransko.«
294.b člen
(Pomočnik izvršitelja)
Za pomoč pri opravljanju posameznih dejanj izvršbe in
zavarovanja lahko izvršitelj zaposli največ pet oseb, s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje pa največ deset oseb
(v nadaljevanju: pomočnik izvršitelja).
Pomočnik mora imeti pri svojem delu potrdilo o vpisu v
evidenco iz 295. člena tega zakona.
Pomočniki izvršitelja delujejo v imenu in za račun izvršitelja.
Izvršitelj je odgovoren za morebitno škodo, ki jo pri opravljanju posameznih dejanj povzročijo njegovi pomočniki.
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294.c člen
(Nadomeščanje izvršitelja)
Ko je izvršitelj na dopustu ali če je iz zdravstvenih ali
drugih razlogov dlje časa zadržan, ga nadomešča njegov
namestnik.
Če izvršitelj nima namestnika, ga mora nadomeščati
drug izvršitelj (začasni namestnik).
Začasnega namestnika z njegovim soglasjem določi izvršitelj in o tem obvesti ministrstvo, pristojno za
pravosodje, zbornico izvršiteljev in okrajno sodišče, kjer
ima sedež. Če izvršitelj ne določi začasnega namestnika
pred začetkom odsotnosti ali če tega ne more storiti, in v
primeru, če je izvršitelj suspendiran, ga določi predsednik
zbornice izvršiteljev.
Devetindvajseto poglavje
Evidence
295. člen
(Evidenca izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev)
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi evidenco
izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev.
V evidenci iz prejšnjega odstavka se vodijo naslednji
podatki:
– osebno ime, rojstni datum, EMŠO, davčna številka
in sedež izvršitelja ter osebno ime, rojstni datum, EMŠO
in davčna številka njegovega namestnika;
– datum imenovanja in datum nastopa službe izvršitelja oziroma namestnika ter datum razrešitve;
– za območje katerega okrajnega sodišča je imenovan;
– disciplinski ukrepi, ki so bili izrečeni izvršitelju oziroma namestniku;
– število pomočnikov izvršitelja, njihovo osebno ime,
rojstni datum in datum sklenitve in prenehanja pogodbe o
zaposlitvi;
– drugi podatki, za katere zakon oziroma na podlagi
zakona izdan predpis določa, da se vodijo v evidenci izvršiteljev in namestnikov.
Izvršitelji so dolžni v osmih dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, o katerih se vodi evidenca.
Trideseto poglavje
Zbornica izvršiteljev
296. člen
(Zbornica izvršiteljev)
Izvršitelji z območja Republike Slovenije se obvezno
združujejo v Zbornico izvršiteljev (v nadaljevanju: zbornica).
Sedež zbornice je v Ljubljani.
Zbornica je pravna oseba.
Najvišji organ zbornice je skupščina zbornice. Skupščina zbornice sprejema statut, pravila obnašanja izvršiteljev in druge splošne akte zbornice. S statutom se
podrobneje določi organizacija organov zbornice in njihove
pristojnosti.
K statutu daje soglasje Vlada Republike Slovenije, k
drugim splošnim aktom zbornice pa minister, pristojen za
pravosodje.
Nadzor nad delom zbornice opravlja minister, pristojen za pravosodje, s pregledom poslovanja zbornice, njenega izvršnega odbora, predsednika in pregledom spisov
ter arhiva.
V okviru nadzora po določbah tega člena lahko minister, pristojen za pravosodje, odredi tudi vse druge ukrepe,
za katere ima pooblastilo v zakonu, odredi odpravo pomanjkljivosti in določi rok za izvršitev ukrepov.
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Enaintrideseto poglavje
Nadzor nad opravljanjem službe izvršiteljev in
disciplinska odgovornost izvršiteljev
297. člen
(Nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja)
Nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja
in delom zbornice izvaja minister, pristojen za pravosodje,
po uradni dolžnosti ali na predlog predsednika okrajnega,
okrožnega ali višjega sodišča, predsednika zbornice, državnega tožilca, državnega pravobranilca in osebe, ki izkaže
pravni interes.
V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka lahko minister, pristojen za pravosodje:
– odredi in po pooblaščenih delavcih ministrstva opravi
pregled poslovanja izvršitelja ali začasnega namestnika s
pregledom njegovih poslovnih listin, evidenc, spisov in stvari
v hrambi;
– zahteva od izvršitelja vse potrebne podatke o njegovem poslovanju in zaposlenih osebah;
– pridobiva od pristojnih organov in organizacij podatke
o poslovanju izvršitelja, od bank, hranilnic in pristojne davčne
uprave pa podatke o njegovem finančnem poslovanju;
– uvede disciplinski postopek zoper izvršitelja ali začasnega namestnika.
297.a člen
(Nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja v dodeljenih
zadevah)
Nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja v
zvezi z zadevami, ki jih je sodišče s sklepom dodelilo izvršitelju, opravljata predsednik okrajnega in okrožnega sodišča,
na območju katerega ima izvršitelj sedež.
Predsednik okrajnega in okrožnega sodišča opravljata
nadzor po uradni dolžnosti ali na predlog ministra, pristojnega za pravosodje.
V okviru pristojnosti iz prejšnjega odstavka lahko predsednik sodišča:
– odredi pregled poslovanja izvršitelja ali začasnega
namestnika v zadevah iz prvega odstavka tega člena;
– predlaga ministru, pristojnemu za pravosodje, odreditev pregleda celotnega poslovanja izvršitelja ali začasnega
namestnika;
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper izvršitelja ali začasnega namestnika.
V okviru nadzora po določbah tega zakona lahko predsednik sodišča odredi odpravo pomanjkljivosti in določi rok
za izvršitev ukrepov.
297.b člen
(Neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja)
Neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja oziroma
začasnega namestnika opravlja zbornica.
Nadzor opravlja po uradni dolžnosti ali na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, ali predsednika okrajnega,
okrožnega ali višjega sodišča, na območju katerega ima
izvršitelj sedež, najmanj pa enkrat letno.
V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka sme zbornica
pregledovati spise, vpisnike ali druge evidence pri izvršitelju,
poslovanje s stvarmi v hrambi in poslovanje z varščinami in
obračuni plačila za delo in stroškov izvršitelja ter mu naložiti,
kar je treba, da poslovanje uskladi s predpisi.
O opravljenem nadzoru zbornica pošlje poročilo ministru, pristojnemu za pravosodje.
297.c člen
(Poročanje o poslovanju izvršitelja)
Izvršitelj mora enkrat letno poročati predsedniku okrajnega sodišča, na območju katerega ima sedež, ministru,
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pristojnemu za pravosodje in zbornici o svojem poslovanju
za preteklo leto.
Navodila o načinu poročanja izda minister, pristojen za
pravosodje.
Zaradi zagotavljanja večje preglednosti poslovanja izvršiteljev se podatki iz letnih poročil izvršiteljev o skupnem
številu zadev v delu, skupnem številu rešenih zadev, skupnem številu na koncu leta nerešenih zadev in letni pregled v
postopku sodne izvršbe izterjanih denarnih sredstev za vsakega posameznega izvršitelja posebej enkrat letno objavijo
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za pravosodje, in
so javno dostopni do objave podatkov za naslednje leto.
297.č člen
(Učinkovitost in ocena dela izvršitelja)
Merila za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršitelja izda
minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju
zbornice.
Na podlagi letnih poročil izvršiteljev, ugotovitev nadzora in izpolnjevanja meril iz prejšnjega odstavka minister,
pristojen za pravosodje, vsako četrto leto izdela oceno izvršiteljevega dela.
Ocena se vroči izvršitelju, predsedniku okrajnega, okrožnega in višjega sodišča, na območju katerega ima izvršitelj
sedež in zbornici. Izvršitelj lahko predloži svoje pripombe in
pojasnila k oceni.
298. člen
(Disciplinska odgovornost izvršiteljev)
Izvršitelj je disciplinsko odgovoren, če pri opravljanju
službe izvršitelja krši določbe tega zakona oziroma drugih
predpisov, ali če s katerimkoli svojim ravnanjem krni ugled
službe izvršitelja.
Disciplinske kršitve so hujše disciplinske kršitve in kršitve ugleda izvršiteljev.
Dejanja, ki pomenijo kršitev ugleda izvršiteljev, določa
statut zbornice.
298.a člen
(Uvedba postopka)
Uvedbo disciplinskega postopka lahko predlaga zbornica, predsednik okrajnega sodišča, predsednik okrožnega
sodišča, predsednik višjega sodišča in stranke v izvršilnem
postopku, v katerem je izvršitelj opravljal dejanja izvršbe ali
zavarovanja.
Minister, pristojen za pravosodje, uvede disciplinski postopek na predlog oseb iz prejšnjega odstavka ali po uradni
dolžnosti.
298.b člen
(Disciplinski ukrepi)
V disciplinskem postopku zoper izvršitelja se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:
1. pisni opomin;
2. javni opomin;
3. denarna kazen;
4. odvzem pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja.
Denarna kazen se sme izreči v znesku, ki ni manjši od
1000 točk in ne večji od 10.000 točk po tarifi za plačilo dela
izvršiteljev.
Če se kot disciplinski ukrep izreče denarna kazen, se
določi tudi rok plačila, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 3 mesecev od pravnomočnosti sklepa o izreku kazni.
Odvzem pravice opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja se sme izreči samo za hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja, zaradi katerih izvršitelj
ni vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj izvršbe
oziroma zavarovanja.
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Odvzem pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja se lahko izreče za dobo od enega do deset let ali
trajno.
Izvršitev disciplinskega ukrepa odvzema pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja, izrečenega za dobo do
dveh let, se lahko odloži za dobo do treh let s pogojem, da
izvršitelj v tej dobi ne stori nove disciplinske kršitve dolžnosti
pri opravljanju dela izvršitelja.
Če je uveden disciplinski postopek zaradi kršitev, zaradi katerih se sme izreči ukrep odvzema pravice opravljanja
službe izvršitelja, lahko disciplinski organ izvršitelju izreče
začasno prepoved opravljati službo izvršitelja (suspenz).
Začasna prepoved lahko traja do konca disciplinskega postopka.
298.c člen
(Odmera sankcije)
Pri izrekanju disciplinskih ukrepov se upoštevajo vse
okoliščine, ki vplivajo na vrsto ukrepa in višino kazni, zlasti pa teža kršitve in njene posledice, povzročena škoda,
stopnja odgovornosti, prejšnje delo in vedenje izvršitelja in
morebitni prej izrečeni disciplinski ukrepi.
Pri izrekanju disciplinskega ukrepa denarne kazni se
upošteva tudi premoženjsko stanje izvršitelja.
298.č člen
(Hujše disciplinske kršitve)
Dejanja izvršitelja, ki pomenijo hujše disciplinske kršitve, so:
1. če izvršitelj brez opravičenih razlogov odkloni opravo dejanj izvršbe ali zavarovanja;
2. če izvršitelj krši pravilo vrstnega reda izvršilnih zadev;
3. če izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe oziroma zavarovanja ne upošteva osebnega dostojanstva strank in
udeležencev postopka;
4. če se izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe ali zavarovanja nedostojno in neprimerno obnaša in ne ravna vestno,
pošteno in skrbno po določbah zakona in po pravilih podzakonskih aktov ali če oglašuje svojo dejavnost;
5. če izvršitelj z dolžnikovim premoženjem ne ravna v
skladu z določili zakona in po pravilih podzakonskih aktov;
6. če izvršitelj ne začne z opravo izvršilnih dejanj takoj
oziroma najkasneje v tridesetih dneh po prejemu dokazila o
plačilu varščine, ali če takoj po opravljenih dejanjih izvršbe
in zavarovanja ne sestavi poročila in obračuna;
7. če izvršitelj zahteva višjo varščino, zaračuna višje
plačilo za svoje delo ali večje stroške, kot mu dejansko
pripadajo po tarifi;
8. če izvršitelj neupravičeno zavlačuje opravo dejanj
izvršbe ali zavarovanja;
9. če izvršitelj ne predlaga izločitve, ko so za to podani
zakonski razlogi;
10. če izvršitelj ne izpolnjuje obveznosti strokovnega
izobraževanja;
11. če izvršitelj v roku ne predloži podatkov za evidence, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, ali če ne
vodi evidence zadev, ki jih prejme v izvršitev;
12. če izvršitelj ne posreduje zahtevanih podatkov ali
ne predloži zahtevanih listin ali ne predloži letnega poročila
ali odkloni sodelovanje pri nadzoru opravljanja službe izvršitelja ali ne izvrši ukrepov, ki so bili pri nadzoru odrejeni po
določbah tega zakona.
298.d člen
(Disciplinski postopek)
V disciplinskem postopku mora izvršitelj, zoper katerega teče postopek, imeti možnost, da se izjavi glede kršitev,
zaradi katerih se postopek vodi.
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V disciplinskem postopku na prvi stopnji odloča minister, pristojen za pravosodje.
Zoper odločbo ministra, pristojnega za pravosodje,
lahko izvršitelj v roku 15 dni od njene vročitve vloži pritožbo, o kateri odloča disciplinska komisija pri zbornici.
Disciplinsko komisijo sestavljata dva sodnika višjega
sodišča z območja, ki je pristojno za območje okrajnega sodišča, za katero je izvršitelj imenovan in predstavnik zbornice. Sodnika višjega sodišča, člana disciplinske
komisije, se določita z letnim razporedom dela višjega
sodišča, predstavnika zbornice pa izvoli skupščina zbornice za dobo dveh let. Predsednik disciplinske komisije
je sodnik.
O pritožbi odloča disciplinska komisija brez ustne
obravnave.
Podrobnejše določbe o izvedbi disciplinskega postopka predpiše minister, pristojen za pravosodje.
298.e člen
(Zastaranje)
Pregon disciplinskih kršitev zastara v enem letu od
dneva kršitve.
Če je disciplinska kršitev obenem tudi kaznivo dejanje, zastara pregon v enakem roku, kot ga določa zakon
za zastaranje pregona za kaznivo dejanje.
Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v enem letu
od dneva pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep
izrečen.
Zastaranje pregona pretrga vsako dejanje v disciplinskem postopku zoper izvršitelja.
Zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa pretrga
vsako dejanje, s katerim se pretrga zastaranje po določbah kazenskega zakona.
Pregon kršitve in izvršitev ukrepa zastarata v vsakem
primeru, ko preteče dvakrat toliko časa, kolikor je določeno
za zastaranje pregona kršitve oziroma za zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa.
298.f člen
(Smiselna uporaba zakona)
V postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti se
o vprašanjih, ki niso urejena s tem zakonom in predpisom
iz šestega odstavka 298.d člena tega zakona, smiselno
uporabljajo določbe skrajšanega postopka iz zakona o
kazenskem postopku, razen določb, ki se nanašajo na
oškodovanca, napoved pritožbe, zahtevo za varstvo zakonitosti in izredno omilitev kazni.
Dvaintrideseto poglavje
Sodni izvršitelji
298.g člen
Za sodne izvršitelje ne veljajo določbe četrtega dela
tega zakona. Zanje veljajo določbe predpisov, ki urejajo
sodno osebje.
Triintrideseto poglavje
Kazenska določba
298.h člen
Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če opravlja storitve iz prvega odstavka 7. člena tega zakona.
Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba oziroma odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki opravlja storitve iz prvega odstavka 7. člena tega zakona v nasprotju z določbami četrtega dela tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
Štiriintrideseto poglavje
Nadzor nad izvrševanjem zakona
298.i člen
Izvajanje določbe prvega odstavka 7. člena tega zakona nadzira ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list
RS, št. 51/98) vsebuje naslednje prehodne in končno
določbo:
Peti del
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
299. člen
Do imenovanja 50 izvršiteljev, od tega najmanj 7 s
sedežem na območju Okrožnega sodišča v Celju, najmanj 5
na območju Okrožnega sodišča v Kopru, najmanj 5 na območju Okrožnega sodišča v Kranju, najmanj 12 na območju
Okrožnega sodišča v Ljubljani, najmanj 8 na območju Okrožnega sodišča v Mariboru, najmanj 3 na območju Okrožnega
sodišča v Murski Soboti, najmanj 2 na območju Okrožnega
sodišča v Novi Gorici, najmanj 3 na območju Okrožnega
sodišča v Novem mestu, najmanj 2 na območju Okrožnega
sodišča v Krškem, najmanj 2 na območju Okrožnega sodišča
na Ptuju in najmanj 1 na območju Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu opravljajo dejanja izvršbe in zavarovanja sodni
izvršitelji, ki so zaposleni na sodiščih.
Datum iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi minister, pristojen za pravosodje z aktom, ki se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
300. člen
Določbe tega zakona o opravi dejanj izvršbe in zavarovanja po izvršiteljih se pričnejo uporabljati naslednji dan
po objavi akta iz drugega odstavka prejšnjega člena, razen
določb četrtega dela zakona o imenovanju, razrešitvi in disciplinski odgovornosti izvršiteljev ter o organizaciji in pripravi
izvršiteljev na delo.
Z dnem uveljavitve tega zakona se v Republiki Sloveniji
preneha uporabljati zakon o izvršilnem postopku (Uradni list
SFRJ, št. 20/78, 6/92, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90), razen
določb o opravi izvršbe in zavarovanja po uradnih osebah
oziroma delavcih pri sodišču, ki neposredno opravljajo posamezna dejanja izvršbe ali zavarovanja.
301. člen
Podzakonski akti, določeni s tem zakonom, morajo biti
izdani v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
302. člen
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-A (Uradni list RS, št. 75/02)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
– upoštevana
sprememba iz ZIZ-B
Izvršitelji, imenovani do uveljavitve tega zakona, opravijo zaprisego po 284. členu zakona najkasneje v treh mesecih
od uveljavitve tega zakona.
Izvršitelji, imenovani do uveljavitve tega zakona, ki ne
izpolnjujejo pogoja iz 3. točke prvega odstavka 281. čle116. člen
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na zakona, so dolžni opraviti dodatni izpit po programu,
pod pogoji in na način, ki ga predpiše minister, pristojen
za pravosodje, v roku enega leta od uveljavitve tega
podzakonskega predpisa oziroma v istem roku predlagati
imenovanje namestnika, ter dokazila predložiti zbornici in
ministru, pristojnemu za pravosodje.
Izvršitelje, ki ne zaprisežejo v roku iz prvega odstavka
tega člena in izvršitelje, ki v roku iz prejšnjega odstavka
ne izpolnijo navedenega pogoja, minister, pristojen za
pravosodje, razreši ter hkrati imenuje prevzemnike njihovih zadev.
117. člen
Za izvršitelje, imenovane do uveljavitve tega zakona,
začne teči rok iz 287.a člena zakona z dnem oprave dodatnega izpita iz 116. člena tega zakona, v primeru imenovanja namestnika pa z dnem uveljavitve tega zakona.
118. člen
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi podzakonske predpise, izdane na podlagi zakona, z določbami tega
zakona v tridesetih dneh po njegovi uveljavitvi.
Minister, pristojen za pravosodje izda v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona podzakonske predpise iz 96.,
287.a, 297.c in 297.č člena zakona in drugega odstavka
116. člena tega zakona.
119. člen
Izvršitelji so dolžni sredstva predujmov v zadevah,
v katerih še niso začeli opravljati neposredna dejanja
izvršbe in zavarovanja z ustreznim evidencami, prenesti
na račune prehodnih sodnih pologov v tridesetih dneh po
uveljavitvi tega zakona.
Za izplačilo stroškov in nagrade izvršiteljev iz teh
sredstev se uporabljajo določbe tega zakona.
Kršitev določbe prvega odstavka tega člena predstavlja dejanje, ki pomeni hujšo disciplinsko kršitev.
120. člen
S predlogom za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo
mora dolžnik predlagati tudi vpis zastavne pravice, ustanovljene na tej nepremičnini na podlagi sporazuma strank po
določbah zakona, ki urejajo ustanovitev zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in vseh
drugih bremen. Če tega ne stori, iz listine, ki je podlaga
za vpis, pa izhaja, da je na nepremičnini ustanovljena
zastavna pravica, sodišče po uradni dolžnosti opravi vpis
zastavne pravice.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za zastavne
pravice, ustanovljene po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.
121. člen
Sklepe o izvršbi in zavarovanju, ki se glasijo na sredstva dolžnika na računih pri Agenciji Republike Slovenije
za plačilni promet, izvršijo po zaprtju teh računov organizacije za plačilni promet na sredstva, ki jih ima dolžnik
pri njih. Organizacije za plačilni promet v teh primerih
opravijo izvršbo po predpisih, ki veljajo v času opravljanja
izvršbe.
Po odprtju transakcijskih računov opravi organizacija
za plačilni promet izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima
dolžnik pri njej, tudi če se sklepi o izvršbi in zavarovanju
glasijo na sredstva dolžnika na že zaprtih računih pri tej
organizaciji za plačilni promet.
122. člen
Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo oziroma
zavarovanje vložen pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo in dokončajo po določbah tega zakona.
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Ne glede na prejšnji odstavek, se v navedenih postopkih uporabljajo naslednje določbe zakona, ki so veljale
pred uveljavitvijo tega zakona:
– 33. člen, če je bilo ravnanje iz prvega odstavka navedenega člena storjeno pred uveljavitvijo tega zakona,
– 38. člen o plačilu predujma za stroške izvršitelja v
postopkih, v katerih je pred uveljavitvijo tega zakona že
odločeno o predujmu, oziroma o plačilu za delo in stroških
izvršitelja v postopkih, v katerih je izvršitelj pred uveljavitvijo tega zakona že predložil pisno poročilo o opravi dejanj
s specifikacijo stroškov,
– drugi odstavek 54. člena o pristojnosti, tretji odstavek 58. člena o sklepu o ugovoru, prvi odstavek 61. člena
ter peti odstavek 62. člena o ravnanju z ugovorom v postopkih, v katerih je sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi
pred uveljavitvijo tega zakona, ugovor že poslalo višjemu
sodišču, da o njem odloči kot o pritožbi,
– 59., 60., 61., 64., 65. in 66. člen v postopkih, v katerih je bil pred uveljavitvijo tega zakona že vložen ugovor,
– 71. in 73. člen v postopkih, v katerih je bil pred uveljavitvijo tega zakona že vložen predlog za odlog izvršbe,
– 249., 250., 251., 252., 254. in 255. člen v postopkih, v katerih je bil predlog za zavarovanje že vložen pred
uveljavitvijo tega zakona.
123. člen
Določbe 254. člena zakona prenehajo veljati za posamezne dele stavb hkrati s prenehanjem veljavnosti zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na
posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list
RS, št. 89/99, 43/01 – odločba US, 97/01 in 32/02 – odločba US).
124. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se za izvršbo in
zavarovanje na nematerializirane vrednostne papirje v
sodnem postopku prenehajo uporabljati določbe 60., 62.,
63. in 85. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Uradni list RS, št. 23/99).
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati
v postopkih, v katerih sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev, določba 3. točke četrtega odstavka 29. člena
Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02)
za pridobitev podatkov o transakcijskih računih imetnikov
transakcijskih računov, ki so druge fizične osebe, glede
dokazovanja pravnega interesa.
125. člen
47. in 50. člen tega zakona ter drugi odstavek 96. in
prvi odstavek 248. člena zakona se začnejo uporabljati ob
uveljavitvi podzakonskih aktov iz šestega odstavka 81. in
tretjega odstavka 96. člena zakona.
Izvršitelji oziroma notarji morajo zahtevati vpise vseh
še veljavnih rubežev oziroma zavarovanj, opravljenih pred
uveljavitvijo podzakonskih aktov iz šestega odstavka 81.
in tretjega odstavka 96. člena zakona, v uradni register
zarubljenih premičnin in zastavnih pravic v treh mesecih
po njegovi vzpostavitvi. V zahtevi morajo navesti tudi predpisani enolični identifikacijski znak za premičnino. Šteje
se, da v tem roku opravljeni vpis učinkuje od dneva, ko je
bil opravljen rubež oziroma zavarovanje.
126. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na stavbno
pravico in zemljiški dolg se pričnejo uporabljati z dnem,
ko se prične uporabljati zakon, ki ureja stvarnopravna
razmerja.
127. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-B (Uradni
list RS, št. 16/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-C (Uradni list RS, št. 17/06)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo oziroma
zavarovanje vložen pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo in dokončajo po določbah tega zakona.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 86.a
člen Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno
prečiščeno besedilo).
42. člen
Določba tretjega odstavka 40. člena zakona se v delu,
ki se nanaša na podatke o nematerializiranih vrednostnih
papirjih, katerih imetnik je dolžnik, ne uporablja, dokler minister, pristojen za pravosodje, s sklepom ne ugotovi, da so za
to izpolnjeni tehnični pogoji. Sklep se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
43. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski
predpis iz tretjega odstavka 42.a člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
44. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1879.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (uradno
prečiščeno besedilo) (ZASP-UPB2)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. aprila 2006
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki obsega:
– Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Uradni
list RS, št. 21/95 z dne 14. 4. 1995),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP-A (Uradni list RS, št. 9/01 z
dne 9. 2. 2001),
– Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine – ZCUKPIL (Uradni list RS, št. 30/01 z dne
26. 4. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP-B (Uradni list RS, št. 43/04
z dne 26. 4. 2004) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP-C (Uradni list RS, št. 17/06
z dne 17. 2. 2006).
Št. 120-01/94-1/33
Ljubljana, dne 4. aprila 2006
EPA 716-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH
uradno prečiščeno besedilo
(ZASP-UPB2)
Prvo poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE
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(2) Določbe tega zakona o sestavinah avtorskega dela,
o domnevi avtorstva, soavtorjih, avtorjih združenih del, vsebini materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja,
razmerju med avtorsko in lastninsko pravico, vsebinskih
omejitvah avtorske pravice, začetku in učinku teka rokov
pri trajanju avtorske pravice ter avtorski pravici v pravnem
prometu (1. in 2. oddelek Tretjega poglavja tega zakona) se
smiselno uporabljajo tudi za sorodne pravice, razen če je v
Petem poglavju tega zakona določeno drugače.

Predmet zakona
1. člen

(1) Ta zakon ureja:
1. pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti (avtorska pravica);
2. pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih
producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz (sorodne pravice);
3. individualno in kolektivno upravljanje in uveljavljanje
avtorske in sorodnih pravic.
(2) Ta zakon prenaša v pravni red Republike Slovenije
določbe Direktive Sveta 91/250/EGS z dne 14. maja 1991
o pravnem varstvu računalniških programov (UL L št. 122 z
dne 17. 5. 1991, str. 42, s spremembami), Direktive Sveta
92/100/EGS z dne 19. novembra 1992 o pravici dajanja v
najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih
avtorski, na področju intelektualne lastnine (UL L št. 346 z
dne 27. 11. 1992, str. 61, s spremembami), Direktive Sveta
93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih
pravil o avtorski in sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim
radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo (UL L
št. 248 z dne 6. 10. 1993, str. 15), Direktive Sveta 93/98/EGS
z dne 29. oktobra 1993 o uskladitvi trajanja varstva avtorske
pravice in določenih sorodnih pravic (UL L št. 290 z dne
24. 11. 1993, str. 9, s spremembami), Direktive 96/9/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o
pravnem varstvu baz podatkov (UL L št. 077 z dne 27. 3.
1996, str. 20), Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih
vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi
(UL L št. 167 z dne 22. 6. 2001, str. 10, s spremembami),
Direktive 2001/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. septembra 2001 o sledni pravici v korist avtorja izvirnega
umetniškega dela (UL L št. 272 z dne 13. 10. 2001, str. 32) ter
Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine
(UL L št. 195 z dne 2. 6. 2004, str. 16).

Drugo poglavje
AVTORSKO MATERIALNO PRAVO
1. oddelek
AVTORSKO DELO
Varovana dela
5. člen
(1) Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na
kakršenkoli način izražene, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
(2) Za avtorska dela veljajo zlasti:
1. govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
2. pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
3. glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
4. gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
5. koreografska in pantomimska dela;
6. fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
7. avdiovizualna dela;
8. likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;
9. arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture;
10. dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
11. kartografska dela;
12. predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične
narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).
Sestavine avtorskega dela

2. člen
Izraza »javen« ali »javnost« po tem zakonu pomenita,
da gre za večje število oseb, ki so izven običajnega kroga
družine ali kroga osebnih znancev.

6. člen
(1) Osnutek, sestavni deli in naslov avtorskega dela, ki
so sami po sebi individualne intelektualne stvaritve, uživajo
enako varstvo kot samo delo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ni dovoljeno jemati
za naslov avtorskega dela naslova, ki je bil že uporabljen za
kakšno avtorsko delo enake vrste, če bi tak naslov ustvaril
ali utegnil ustvariti zmedo glede izvora dela.

Objava in izdaja

Predelave avtorskih del

Javnost

3. člen
(1) Objava po tem zakonu pomeni, da je avtorsko delo
ali predmet sorodne pravice z dovoljenjem upravičenca postalo dostopno javnosti.
(2) Izdaja po tem zakonu pomeni, da je zadostno število
že izdelanih primerkov dela ali predmeta sorodne pravice z dovoljenjem upravičenca ponujenih javnosti ali danih v promet.
Razmerje med avtorsko pravico in sorodnimi pravicami
4. člen
(1) Z varstvom sorodnih pravic po tem zakonu ostane
varstvo avtorske pravice neokrnjeno in se ne sme na noben
način vanj posegati.

7. člen
(1) Prevodi, priredbe, aranžmaji, spremembe in druge
predelave prvotnega avtorskega dela ali drugega gradiva,
ki so individualna intelektualna stvaritev, so samostojna avtorska dela.
(2) S predelavo iz prejšnjega odstavka ne smejo biti
prizadete pravice avtorja prvotnega dela.
Zbirke
8. člen
(1) Zbirke avtorskih del ali drugega gradiva, kot so enciklopedije, antologije, baze podatkov, zbirke dokumentov ipd.,
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ki so po izbiri, uskladitvi ali razporeditvi vsebine individualne intelektualne stvaritve, so samostojna avtorska dela.
(2) Z uvrstitvijo prvotnih del v zbirko ne smejo biti
prizadete pravice avtorjev teh del; z uvrstitvijo prvotnega
gradiva v zbirko to gradivo ne postane varovano delo.
(3) Baze podatkov iz prvega odstavka tega člena so
zbirke neodvisnih del, podatkov ali drugega gradiva v kakršnikoli obliki, ki je sistematično ali metodično urejeno in
posamično dostopno z elektronskimi ali drugimi sredstvi.
(4) Varstvo po tem členu ne velja za računalniške programe, uporabljene za izdelavo ali delovanje elektronskih
baz podatkov.
Nevarovane stvaritve
9. člen
(1) Avtorskopravno niso varovane:
1. ideje, načela, odkritja;
2. uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in
sodnega področja;
3. ljudske književne in umetniške stvaritve.
(2) Prevodi besedil iz 2. točke prejšnjega odstavka
so avtorskopravno varovani, razen če so objavljeni kot
uradna besedila.
2. oddelek
AVTOR
Fizična oseba
10. člen
Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.
Domneva avtorstva
11. člen
(1) Za avtorja velja tisti, katerega ime, psevdonim ali
znak je na običajen način naveden na delu ali pri objavi
dela, dokler se ne dokaže nasprotno.
(2) Če avtor ni znan po prejšnjem odstavku, se šteje,
da je upravičen do uveljavljanja avtorskih pravic tisti, ki
delo izda. Če tudi ta ni naveden, je upravičen tisti, ki je
delo objavil.
(3) Prejšnji odstavek neha veljati, ko se ugotovi avtor.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka mora koristi iz avtorskih pravic prenesti na avtorja, če ni s pogodbo drugače
določeno.
Soavtorji
12. člen
(1) Če je avtorsko delo, ki je bilo ustvarjeno v sodelovanju dveh ali več oseb, nedeljiva celota, pripada vsem
soavtorjem nedeljiva avtorska pravica na tem delu.
(2) Odločanje o uporabi takega dela pripada nerazdelno vsem soavtorjem, pri čemer posamezni soavtor
tega ne sme preprečiti v nasprotju z načelom vestnosti in
poštenja.
(3) Deleži posameznih soavtorjev se določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k
ustvaritvi avtorskega dela, če niso njihova medsebojna
razmerja s pogodbo drugače določena.
Avtorji združenih del
13. člen
Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo
tudi, kadar več avtorjev združi svoja dela zaradi skupne
uporabe.
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3. oddelek
AVTORSKA PRAVICA
1. pododdelek
SPLOŠNO
Izvor pravice
14. člen
Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela.
Vsebina avtorske pravice
15. člen
Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu,
iz katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne
avtorske pravice), izključna premoženjska upravičenja (materialne avtorske pravice) in druga upravičenja avtorja (druge
pravice avtorja).
2. pododdelek
MORALNE AVTORSKE PRAVICE
Vsebina
16. člen
Moralne avtorske pravice varujejo avtorja glede njegovih duhovnih in osebnih vezi do dela.
Pravica prve objave
17. člen
Avtor ima izključno pravico odločiti, ali, kdaj in kako bo
njegovo delo prvič objavljeno.
Pravica priznanja avtorstva
18. člen
(1) Avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva
na svojem delu.
(2) Avtor lahko določi, ali naj se pri objavi dela navede
njegovo avtorstvo in s kakšno oznako.
Pravica spoštovanja dela
19. člen
Avtor ima izključno pravico, da se upre skazitvi in vsakemu drugemu posegu v svoje delo ali vsaki uporabi svojega dela, če bi ti posegi ali ta uporaba lahko okrnili njegovo
osebnost.
Pravica skesanja
20. člen
(1) Avtor ima izključno pravico, da do imetnika materialne avtorske pravice slednjo prekliče, če ima za to resne
moralne razloge in če predhodno imetniku povrne škodo, ki
mu s tem nastane.
(2) Z uveljavitvijo pravice skesanja materialna avtorska
pravica imetnika ugasne.
(3) Avtor mora imetniku povrniti primerno odškodnino.
Imetnik mora v treh mesecih od prejema preklica sporočiti
avtorju obseg svoje škode. Če tega ne stori, učinkuje pravica
skesanja s potekom tega roka.
(4) Če želi avtor kasneje ponovno prenesti materialne
avtorske pravice na svojem delu, mora v desetih letih po
uveljavitvi pravice skesanja ta prenos prednostno in pod
prejšnjimi pogoji ponuditi prvotnemu imetniku.
(5) Določbe tega člena ne veljajo za računalniške programe, avdiovizualna dela in baze podatkov.
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3. pododdelek
MATERIALNE AVTORSKE PRAVICE
Vsebina
21. člen
(1) Materialne avtorske pravice varujejo premoženjske
interese avtorja s tem, da avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela in primerkov svojega dela.
(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, je uporaba avtorskega dela dopustna le, če je avtor v skladu s tem
zakonom in pod pogoji, ki jih je določil, prenesel ustrezno
materialno avtorsko pravico.
Materialne avtorske pravice
22. člen
(1) Uporaba dela v telesni obliki obsega zlasti pravico
reproduciranja (23. člen).
(2) Uporaba dela v netelesni obliki (priobčitev javnosti)
obsega zlasti naslednje pravice:
1. pravico javnega izvajanja (26. člen);
2. pravico javnega prenašanja (27. člen);
3. pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (28. člen);
4. pravico javnega prikazovanja (29. člen);
5. pravico radiodifuznega oddajanja (30. člen);
6. pravico radiodifuzne retransmisije (31. člen);
7. pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja
(32. člen);
8. pravico dajanja na voljo javnosti (32.a člen).
(3) Uporaba dela v spremenjeni obliki obsega zlasti
naslednje pravice:
1. pravico predelave (33. člen);
2. pravico avdiovizualne priredbe (104. člen).
(4) Uporaba primerkov avtorskega dela obsega naslednji pravici:
1. pravico distribuiranja (24. člen);
2. pravico dajanja v najem (25. člen).
Pravica reproduciranja
23. člen
(1) Pravica reproduciranja je izključna pravica, da se
delo fiksira na materialnem nosilcu ali drugem primerku, in
sicer neposredno ali posredno, začasno ali trajno, delno ali v
celoti ter s kakršnimkoli sredstvom ali v katerikoli obliki.
(2) Delo se reproducira zlasti v obliki grafičnega razmnoževanja, tridimenzionalnega razmnoževanja, zgraditve
oziroma izvedbe arhitekturnega objekta, fotografiranja, tonskega ali vizualnega snemanja ter shranitve v elektronski
obliki.
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(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo:
1. arhitekturnih objektov;
2. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in
industrijskega oblikovanja;
3. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve;
4. zaradi vpogleda na kraju samem;
5. v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena
izključno za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja.
Pravica javnega izvajanja
26. člen
Pravica javnega izvajanja obsega izključne pravice,
da se:
1. delo s področja književnosti javno recitira z živo izvedbo (pravica javnega recitiranja);
2. glasbeno delo priobči javnosti z živo izvedbo (pravica
javnega glasbenega izvajanja);
3. delo priobči javnosti z odrsko uprizoritvijo (pravica
javnega uprizarjanja).
Pravica javnega prenašanja
27. člen
Pravica javnega prenašanja je izključna pravica, da se
recitacije, izvedbe ali uprizoritve dela prenašajo po zvočniku, zaslonu ali podobni napravi zunaj prvotnega prostora ali
kraja.
Pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami
28. člen
Pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami
je izključna pravica, da se recitacije, izvedbe ali uprizoritve
dela, ki so posnete na fonograme ali videograme, priobčijo
javnosti.
Pravica javnega prikazovanja
29. člen
Pravica javnega prikazovanja je izključna pravica, da
se s tehničnimi sredstvi priobči javnosti avdiovizualno delo
ali delo s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture,
urbanizma, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja, kartografije in predstavitev znanstvene ali tehnične
narave.
Pravica radiodifuznega oddajanja

24. člen
(1) Pravica distribuiranja je izključna pravica, da se
izvirnik ali primerki dela dajo v promet s prodajo ali drugačno
obliko prenosa lastninske pravice ali s tem namenom ponudijo javnosti.
(2) Pravica distribuiranja obsega tudi izključno pravico, da se primerki dela uvozijo v določeno državo zaradi
nadaljnjega distribuiranja, ne glede na to, če so bili izdelani
zakonito ali ne.

30. člen
(1) Pravica radiodifuznega oddajanja je izključna pravica, da se delo priobči javnosti s pomočjo radijskih ali televizijskih programskih signalov, namenjenih javnosti, in sicer
brezžično (vključno s satelitom) ali po žici (vključno s kablom
ali mikrovalovnim sistemom).
(2) Priobčitev javnosti po satelitu iz prejšnjega odstavka je podana, kadar se pod nadzorom in odgovornostjo
RTV organizacije pošiljajo programski signali, namenjeni javnosti, v neprekinjeno komunikacijsko verigo, ki vodi k satelitu
in nazaj na zemljo.
(3) Če so programski signali kodirani, se šteje, da je
prišlo do priobčitve javnosti v smislu prejšnjega odstavka pod
pogojem, da so s strani RTV organizacije ali z njenim soglasjem javnosti zagotovljena sredstva za dekodiranje.

Pravica dajanja v najem

Pravica radiodifuzne retransmisije

25. člen
(1) Pravica dajanja v najem je izključna pravica, da se
izvirnik ali primerki dela dajejo v rabo za določen čas ter za
neposredno ali posredno gospodarsko korist.

31. člen
Pravica radiodifuzne retransmisije je izključna pravica,
da se sočasno, nespremenjeno in neskrajšano priobči javnosti neko radiodifuzno oddajano delo:

Pravica distribuiranja
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1. če jo vrši druga RTV organizacija od prvotne; ali
2. če gre za prenos po kablu ali mikrovalovnem sistemu,
pa gre za več kot 100 kabelskih priključkov ali je delo prvotno
oddajano iz druge države (kabelska retransmisija).
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32.a člen
Pravica dajanja na voljo javnosti je izključna pravica,
da se po žici ali brezžično, delo naredi dostopno javnosti na
način, ki omogoča posameznikom dostop do njega s kraja in
v času, ki ju sami izberejo ali da se delo pošlje posamezniku
na podlagi ponudbe, ki je namenjena javnosti.

steklu in podobno, ki jih ustvari avtor sam ali gre za reprodukcije teh del, ki se štejejo za izvirnike. Reprodukcije del se
štejejo za izvirnike, če so izdelane v omejenem številu in jih
je ustvaril ali odobril sam avtor, ki jih praviloma tudi oštevilči
in podpiše.
(4) Nadomestilo iz naslova sledne pravice se plačuje
v odstotku od maloprodajne cene izvirnika brez javnih dajatev.
(5) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka, ki ne sme preseči 12.500 EUR, znaša:
1. 4% od cene do 50.000 EUR;
2. 3% od deleža cene nad 50.000 EUR in do
200.000 EUR;
3. 1% od deleža cene nad 200.000 EUR in do
350.000 EUR;
4. 0,5% od deleža cene nad 350.000 EUR in do
500.000 EUR;
5. 0,25% od deleža cene nad 500.000 EUR.
(6) Sledna pravica ne more biti predmet odpovedi, razpolaganja med živimi in izvršbe.

Pravica predelave

Pravica javnega posojanja

33. člen
(1) Pravica predelave je izključna pravica, da se neko
prvotno delo prevede, odrsko priredi, glasbeno aranžira,
spremeni ali kako drugače predela.
(2) Pravica iz prejšnjega odstavka se nanaša tudi na
primere, ko se prvotno delo v nespremenjeni obliki vključi ali
vgradi v novo delo.
(3) Avtor prvotnega dela obdrži izključno pravico do
uporabe svojega dela v predelani obliki, če ni s tem zakonom
ali s pogodbo drugače določeno.

36. člen
(1) Pravica javnega posojanja je pravica do ustreznega
nadomestila v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni
list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), kadar se daje izvirnik ali
primerek dela v rabo za določen čas, brez neposredne ali
posredne gospodarske koristi in če poteka prek organizacije,
ki izvaja to dejavnost kot javno službo.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo:
1. izvirnikov ali primerkov knjižničnega gradiva v nacionalni, šolskih in visokošolskih ter specialnih knjižnicah;
2. arhitekturnih objektov;
3. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in
industrijskega oblikovanja;
4. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve;
5. zaradi vpogleda del na kraju samem v organizaciji ali
za posojanje med organizacijami;
6. v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena
izključno za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja.
(3) Javno posojanje izvirnikov ali primerkov računalniških programov in baz podatkov je izključna pravica njihovega avtorja.

Pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja
32. člen
Pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja je izključna pravica, da se priobči javnosti neko radiodifuzno
oddajano delo po zvočniku, zaslonu ali podobni napravi.
Pravica dajanja na voljo javnosti

4. pododdelek
DRUGE PRAVICE AVTORJA
Pravica dostopa in izročitve
34. člen
(1) Avtor ima pravico dostopa k izvirniku ali primerku
svojega dela, ki je v posesti drugega, če je to potrebno zaradi
uresničevanja pravice reproduciranja ali pravice predelave
dela in če to ne nasprotuje posestnikovim upravičenim interesom.
(2) Avtor lahko zahteva od posestnika izročitev izvirnika likovnega ali fotografskega dela zaradi njegovega
razstavljanja v Republiki Sloveniji, če za to izkaže močnejši
interes.
(3) Izročitev izvirnika po prejšnjem odstavku se lahko
pogojuje s položitvijo zadostne varščine ali s sklenitvijo zavarovanja v višini tržne vrednosti izvirnika.
(4) Avtor mora poskrbeti za dostop in razstavljanje s
čim manj nevšečnostmi za posestnika ter na svoje stroške.
V primeru poškodovanja izvirnika ali primerka dela odgovarja
avtor ne glede na krivdo.
Sledna pravica
35. člen
(1) Če je izvirnik likovnega dela po prvi odsvojitvi s strani
avtorja ponovno prodan, ima avtor pravico biti o tem obveščen in pravico do nadomestila v obsegu, ki je določen v tem
členu, pod pogojem, da se prodajalec, kupec ali posrednik
ukvarja s trženjem umetnin, kot so prodajni saloni, galerije in
organizatorji dražb.
(2) Za obveznosti iz prejšnjega odstavka so prodajalec,
kupec in posrednik solidarno zavezani.
(3) Izvirniki likovnih del po prvem odstavku tega člena
so izvirna dela likovne umetnosti, kot so slike, kolaži, risbe,
grafike, fotografije, kipi, tapiserije, stvaritve v keramiki ali

Pravica do nadomestila
37. člen
(1) Avtor ima pravico do primernega nadomestila za
tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega
dela, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe
iz 50. člena tega zakona.
(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka za tonsko in
vizualno snemanje se plačuje:
1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in
vizualno snemanje, in
2. pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih nosilcev zvoka
ali slike.
(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena za fotokopiranje se plačuje:
1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za fotokopiranje, in
2. od fotokopij, narejenih za prodajo, in sicer mesečno
glede na njihovo verjetno število.
(4) S fotokopiranjem po tem členu so izenačene druge
podobne tehnike reproduciranja, z napravami za tonsko in
vizualno snemanje so izenačene druge naprave, ki omogočajo isti učinek.
(5) Pravica nadomestila iz prvega odstavka tega člena
ne more biti predmet odpovedi, razpolaganja med živimi in
izvršbe.
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Zavezanci
38. člen
(1) Zavezanci nadomestila iz prejšnjega člena so: proizvajalci naprav za tonsko in vizualno snemanje, proizvajalci
naprav za fotokopiranje, proizvajalci praznih nosilcev zvoka
ali slike ter imetniki naprav, ki ponujajo odplačno fotokopiranje. Poleg proizvajalcev so solidarno zavezani tudi uvozniki
naprav in nosilcev, razen če je uvoz namenjen za privatno in
nekomercialno uporabo kot del njihove osebne prtljage.
(2) Proizvajalci iz prejšnjega dostavka niso zavezanci
nadomestila za tiste naprave oziroma nosilce, ki jih izvažajo.
(3) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena morajo na
zahtevo kolektivne organizacije sporočati podatke o vrsti in
številu prodanih ali uvoženih naprav in nosilcev iz prejšnjega
člena ter podatke o prodanih fotokopijah, ki so potrebni za
izračun dolžnega nadomestila.
Višina nadomestila
39. člen
(1) Zneske nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, ki pripadajo skupno vsem upravičencem po tem
zakonu, predpiše Vlada Republike Slovenije.
(2) Zneski iz prejšnjega odstavka se določijo posebej:
za vsako napravo za tonsko snemanje in napravo za vizualno
snemanje, za vsako napravo za snemanje, pri kateri niso
potrebni fonogrami ali videogrami (v dvakratni višini od običajnih), za vsak nosilec zvoka in nosilec slike glede na njun
možni snemalni čas, za vsako napravo za fotokopiranje glede
na njen učinek (število kopij na minuto) in glede na možnost
barvnega fotokopiranja (v dvakratni višini od črnobelega) ter
za vsako posamezno fotokopijo, narejeno za prodajo.
(3) Vlada Republike Slovenije občasno usklajuje zneske iz tega člena z gibanjem cen na drobno v Republiki
Sloveniji.
5. pododdelek
RAZMERJE MED AVTORSKO IN LASTNINSKO PRAVICO
Splošno
40. člen
Avtorska pravica je neodvisna in skladna z lastninsko
pravico ali drugimi pravicami na stvari, na kateri je avtorsko
delo vsebovano, če ni z zakonom drugače določeno.
Ločenost pravnega prometa
41. člen
(1) Pravni promet s posamičnimi materialnimi avtorskimi
pravicami ali drugimi pravicami avtorja na delu ne vpliva na
lastninsko pravico na stvari, na kateri je to delo vsebovano,
če ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(2) Pravni promet z lastninsko pravico na stvari, na
kateri je delo vsebovano, ne vpliva na posamične materialne
avtorske pravice ali druge pravice avtorja na tem delu, če ni
z zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
Skupno premoženje zakoncev
42. člen
V skupno premoženje zakoncev spadajo samo premoženjske koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice.
Izčrpanje pravice distribuiranja
43. člen
S prvo prodajo ali drugačno obliko prenosa lastninske
pravice na izvirniku ali primerku dela v Evropski uniji, ki je

Št.

44 / 25. 4. 2006 /

Stran

4749

izvršena po avtorju ali z njegovim dovoljenjem, je pravica
distribuiranja za ta izvirnik ali primerek za območje Evropske
unije izčrpana.
Omejitev pravice predelave
44. člen
(1) Lastnik zgrajenega arhitekturnega objekta lahko to
delo prosto predela.
(2) Pri izvajanju določb prejšnjega odstavka mora lastnik upoštevati avtorjevo pravico do spoštovanja dela.
(3) Kadar je bil objekt nagrajen na javnem natečaju,
mora lastnik pridobiti soglasje avtorja. Soglasje lastniku ne
sme povzročiti nesorazmernih stroškov oziroma znatno podaljšati časa predelave.
Varstvo izvirnika dela
45. člen
(1) Če bi moral lastnik izvirnika dela glede na okoliščine primera domnevati, da ima avtor upravičen interes za
njegovo ohranitev, takega izvirnika ne sme uničiti, ne da bi
poprej avtorju ponudil njegovo vrnitev proti plačilu vrednosti
gradiva.
(2) Če vrnitev ni mogoča, mora lastnik na primeren način omogočiti avtorju izdelavo primerka izvirnika.
(3) Pri arhitekturnem objektu ima avtor samo pravico,
da delo fotografira in na svoje stroške zahteva izročitev reprodukcij načrtov.
4. oddelek
VSEBINSKE OMEJITVE AVTORSKE PRAVICE
Splošno pravilo
46. člen
Vsebinske omejitve avtorske pravice so dopustne v primerih, ki so določeni v tem oddelku, s tem, da je obseg take
uporabe avtorskih del omejen glede na namen, ki ga je treba
doseči, da je v skladu z dobrimi običaji, da ne nasprotuje
običajni uporabi dela in da ni v nerazumni meri v nasprotju z
zakonitimi interesi avtorja.
1. pododdelek
ZAKONITE LICENCE
Pouk, periodika
47. člen
(1) Brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice,
vendar ob plačilu primernega nadomestila, je dopustno:
1. reproducirati v čitankah in učbenikih, namenjenih za
pouk, dele avtorskih del ter posamična dela s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti,
industrijskega oblikovanja in kartografije, če gre za že objavljena dela več avtorjev;
2. reproducirati v periodičnem tisku aktualne članke iz
takega tiska, v katerih so obravnavana splošna vprašanja, če
avtor tega ni izrecno prepovedal.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za javno priobčitev navedenih del.
(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov je treba navesti vir
in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.
Invalidne osebe
47.a člen
Brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice,
vendar ob plačilu primernega nadomestila, je v korist invalidnih oseb dopustno reproduciranje in distribuiranje dela, če
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to delo ni na voljo v zahtevani obliki in je uporaba neposredno
povezana z invalidnostjo teh oseb, omejena na njen obseg
ter ni namenjena doseganju neposredne ali posredne gospodarske koristi.
2. pododdelek
PROSTA UPORABA
Pravica do obveščenosti
48. člen
(1) Zaradi pridobitve informacije javnega značaja je
prosto:
1. pri obveščanju o dnevnih dogodkih reproducirati dela,
ki se vidijo ali slišijo ob poteku tega dogodka;
2. pripraviti in reproducirati povzetke izdanih časopisnih
in podobnih člankov v pregledih tiska;
3. reproducirati javne politične govore in javne govore na obravnavah pred državnimi, cerkvenimi in podobnimi
organi;
4. uporabiti dnevne novice in vesti, ki imajo naravo
tiskovnega poročila.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za javno priobčitev navedenih del.
(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov je treba navesti vir
in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.
Pouk
49. člen
(1) Za namene pouka je prosto:
1. javno izvajanje objavljenih del v obliki neposrednega
pouka;
2. javno izvajanje objavljenih del na brezplačnih šolskih
slovesnostih pod pogojem, da izvajalci ne prejmejo plačila;
3. sekundarno radiodifuzno oddajanje RTV šolskih
oddaj.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir
in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.
Začasno reproduciranje
49.a člen
Začasno reproduciranje dela je prosto, če je prehodno
ali spremljajoče dejanje, ki je sestavni in bistveni del nekega
tehničnega postopka ter nima nobenega neodvisnega gospodarskega pomena, njegov edini namen pa je omogočiti, da
se delo prenese v omrežju med tretjimi osebami s pomočjo
posrednika ali zakonito uporabi.
Privatno in drugo lastno reproduciranje
50. člen
(1) Ob upoštevanju 37. člena tega zakona je reproduciranje že objavljenega dela prosto, če je izvršeno v največ
treh primerkih in če so izpolnjeni pogoji iz drugega ali tretjega
odstavka tega člena.
(2) Fizična oseba lahko prosto reproducira delo:
1. na papirju ali podobnem nosilcu z uporabo fotokopiranja ali druge fotografske tehnike s podobnimi učinki,
2. na katerem koli drugem nosilcu, če to stori za privatno uporabo, če primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti
in če pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne
gospodarske koristi.
(3) Javni arhivi, javne knjižnice, muzeji ter izobraževalne in znanstvene ustanove lahko za lastne potrebe prosto
reproducirajo delo na kateremkoli nosilcu, če to storijo iz
lastnega primerka in če pri tem nimajo namena dosegati
neposredne ali posredne gospodarske koristi.
(4) Reproduciranje po prejšnjih odstavkih tega člena ni
dovoljeno glede pisanih del v obsegu celotne knjige, grafičnih
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izdaj glasbenih del, elektronskih baz podatkov in računalniških programov ter v obliki izvedbe arhitekturnega objekta, če
ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek je pod pogoji iz prvega
odstavka tega člena prosto:
1. reproducirati pisano delo v obsegu celotne knjige, če
je njena naklada izčrpana že najmanj dve leti;
2. reproducirati grafično izdajo glasbenega dela z ročnim prepisovanjem.
Citati
51. člen
(1) Navajanje odlomkov objavljenega dela ali posamičnih objavljenih del s področij fotografije, likovne umetnosti,
arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja
in kartografije je prosto, če je to potrebno z namenom ponazoritve, soočenja ali napotitve.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir
in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.
Nebistvena pritiklina
52. člen
Tista objavljena dela, ki so nebistvena pritiklina glede na
siceršnjo namembnost nekega predmeta, so pri izkoriščanju
tega predmeta v prosti uporabi.
Proste predelave
53. člen
Predelava objavljenega dela je prosta:
1. če gre za privatno ali drugo lastno predelavo, ki ni
namenjena in ni dostopna javnosti;
2. če gre za predelavo v parodijo ali karikaturo, če to ne
ustvari ali utegne ustvariti zmede glede izvora dela;
3. če gre za predelavo v zvezi z dovoljeno uporabo, ki
jo zahteva namen te uporabe;
4. če gre za predelavo v zvezi z dovoljeno uporabo, pa
je avtorjevo nasprotovanje predelavi v nasprotju z načelom
vestnosti in poštenja.
Baze podatkov
53.a člen
(1) Upravičeni uporabnik objavljene baze podatkov ali
njenega primerka lahko prosto reproducira ali predela to bazo,
če je to potrebno zaradi dostopa do njene vsebine in običajne
uporabe te vsebine. Kadar je uporabnik upravičen samo do
dela baze podatkov, velja določba tega člena le za ta del.
(2) Pogodbena določila, ki so v nasprotju s tem členom,
so nična.
Javna razstava ali prodaja umetniških del
54. člen
(1) Prireditelj javne razstave ali javne prodaje umetniških
del lahko prosto uporabi ta dela v zvezi s tem dogodkom v
obsegu, ki je potreben za njegovo promocijo, pod pogojem da
tega ne stori z namenom doseganja gospodarske koristi.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir
in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.
Dela na splošno dostopnih krajih
55. člen
(1) Dela, ki so trajno v parkih, na ulicah, na trgih ali na
drugih splošno dostopnih krajih, so v prosti uporabi.
(2) Uporaba iz prejšnjega odstavka se ne sme izvršiti
v tridimenzionalni obliki ali za isti namen kot prvotno delo ali
vršiti za doseganje gospodarske koristi.
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(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena je treba
navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.
Uradni postopki
56. člen
Uporaba dela je prosta, kadar je to nujno potrebno v
posamičnih konkretnih primerih zaradi izvajanja nalog javne
varnosti ali zagotovitve izvedbe katerih koli uradnih postopkov, kot so postopki v Državnem zboru Republike Slovenije
ali v Državnem svetu Republike Slovenije, sodni, upravni in
arbitražni postopki.
Preizkus naprav
57. člen
Obrati in trgovine, ki proizvajajo ali dajejo v promet
fonograme ali videograme, naprave za njihovo reproduciranje ali javno priobčitev ter naprave za sprejem oddaj, lahko
prosto reproducirajo in javno priobčujejo dela v obsegu, ki je
potreben, da se preizkusi njihovo delovanje pri proizvodnji
ali pri prodaji.
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Nadaljevana dela
64. člen
Kadar se po tem zakonu rok trajanja računa po dnevu
zakonite objave dela in je delo objavljeno v zvezkih, delih,
nadaljevanjih, izdajah ali nanizankah, se rok trajanja računa
za vsako od teh sestavin posebej.
Zbirke
65. člen
(1) Nebistvene spremembe pri izbiri, uskladitvi ali razporeditvi vsebine zbirke ne podaljšajo trajanja avtorske pravice
na zbirki.
(2) Nebistvene spremembe iz prejšnjega odstavka so
dodatki, izbrisi ali predrugačenja pri izbiri ali razporeditvi
vsebine zbirke, potrebni za nadaljevanje njenega poslovanja
na način, kot ga je predvidel njen avtor.
Pravica skesanja
66. člen
Pravica skesanja traja, dokler živi avtor.
Začetek teka rokov

5. oddelek
ČASOVNE OMEJITVE AVTORSKE PRAVICE
Učinek preteka rokov
58. člen
S pretekom rokov trajanja avtorske pravice, ki so določeni v tem oddelku, avtorsko delo ni več avtorskopravno
varovano.
Splošna določba
59. člen
Avtorska pravica traja za avtorjevega življenja in 70 let
po njegovi smrti, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Soavtorji
60. člen
Kadar je delo ustvarilo več avtorjev, se rok trajanja iz
prejšnjega člena računa od smrti soavtorja, ki je umrl zadnji.

67. člen
Roki iz tega oddelka zakona začnejo teči prvega januarja tistega leta, ki sledi letu njihovega začetnega dogodka.
Tretje poglavje
AVTORSKA PRAVICA V PRAVNEM PROMETU
1. oddelek
SPLOŠNE DOLOČBE
Dedovanje avtorske pravice
68. člen
Avtorska pravica kot celota, razen pravice skesanja, je
predmet dedovanja.
Neprenosljivost avtorske pravice kot celote
69. člen
Avtorska pravica kot celota ni prenosljiva.

Anonimna in psevdonimna dela

Prenos posamičnih avtorskih pravic

61. člen
(1) Avtorska pravica na anonimnih in psevdonimnih
delih traja 70 let po zakoniti objavi dela.
(2) Če psevdonim ne dovoljuje nobenega dvoma o tem,
kdo je avtor, ali če avtor med rokom iz prejšnjega odstavka
odkrije svojo identiteto, velja rok iz 59. člena tega zakona.

70. člen
(1) Avtor ne more prenesti na druge osebe moralnih
avtorskih pravic.
(2) Avtor lahko s pogodbo ali drugim pravnim poslom
prenese na druge osebe posamične materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Kolektivna dela
62. člen
Avtorska pravica na kolektivnih delih traja 70 let po
zakoniti objavi dela.
Poseben rok za določena neobjavljena dela
63. člen
Kadar rok po tem zakonu ne teče od smrti avtorja ali
avtorjev in delo ni bilo zakonito objavljeno v 70 letih od njegove stvaritve, preneha avtorska pravica z zadnje navedenim
rokom.

Izvršba
71. člen
(1) Na avtorsko pravico, na nedokončana dela in na
neobjavljene izvirnike ni mogoče seči s prisilno izvršbo.
(2) S prisilno izvršbo je mogoče seči samo na premoženjske koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice.
Legitimacija
72. člen
(1) Pravice, ki jih ta zakon priznava avtorju, vključno s
pravico do uveljavljanja sodnega varstva, pripadajo drugemu
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imetniku avtorske pravice v obsegu, v katerem so z zakonom
ali pravnim poslom prenesene nanj, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
(2) Aktivno legitimacijo za uveljavljanje varstva pravic
svojih članov iz tega zakona pred sodišči in drugimi organi
imajo tudi kolektivne organizacije iz tega zakona, sindikalne
organizacije ter poklicna združenja, ustanovljena za varstvo
avtorske in sorodnih pravic. O postopkih morajo prizadetim
članom dati račun.
2. oddelek
SPLOŠNI DEL AVTORSKEGA POGODBENEGA PRAVA
Obseg prenosa
73. člen
Prenos posamičnih materialnih avtorskih pravic ali posamičnih drugih pravic avtorja je lahko vsebinsko, prostorsko
ali časovno omejen.
Izključni in neizključni prenos
74. člen
(1) Neizključni prenos upravičuje imetnika, da na dogovorjeni način uporablja delo poleg avtorja ali drugih imetnikov.
(2) Izključni prenos upravičuje imetnika, da na dogovorjeni način uporablja delo ob izključitvi avtorja in vseh drugih
oseb.
(3) Neizključni prenos, ki ga je avtor sklenil pred sklenitvijo izključnega prenosa, učinkuje do imetnika izključnih
pravic, če ni med avtorjem in imetnikom neizključnih pravic
drugače dogovorjeno.
Domneve glede obsega prenosa
75. člen
(1) Če ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno se
šteje, da je bil dogovorjen neizključni prenos, da velja samo
za Republiko Slovenijo in da velja za čas, ki je običajen za
to vrsto del.
(2) Če ni določeno, katere posamične pravice ali kakšen
obseg določene pravice se prenaša, se šteje, da so prenesene tiste pravice in v takem obsegu, kot je bistven za dosego
namena pogodbe.
Pravilo ločenih prenosov
76. člen
(1) Prenos posamične materialne avtorske pravice ali
posamične druge pravice avtorja ne vpliva na prenos drugih
pravic, če ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(2) Pri prenosu pravice reproduciranja dela (23. člen) se
ne prenese tudi pravica do njegove shranitve v elektronski
obliki in pravica do njegovega tonskega ali vizualnega snemanja, če ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(3) Pri prenosu pravice distribuiranja primerkov dela
(24. člen) se ne prenese tudi pravica do njihovega uvoza, če
ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(4) Pri prenosu pravice dajanja v najem (25. člen) fonogramov ali videogramov z avtorskim delom avtor obdrži
pravico do primernega nadomestila za vsakokratno dajanje
v najem. Tej pravici se avtor ne more odpovedati.
Domneve o skupnem prenosu
77. člen
(1) Pri prenosu pravice reproduciranja dela (23. člen)
se šteje, da je bila prenesena tudi pravica distribuiranja
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(24. člen) primerkov tega dela, razen do njihovega uvoza, če
ni s pogodbo drugače določeno.
(2) Pri prenosu pravice radiodifuznega oddajanja dela
(30. člen) se šteje, da je bila na RTV organizacijo prenesena
tudi pravica
1. do posnetkov dela, če jih posname z lastnimi sredstvi
in za lastne oddaje, če jih oddaja le enkrat in če jih najkasneje
en mesec po oddajanju zbriše (efemerni posnetki); in
2. do izročitve efemernih posnetkov javnemu arhivu,
če imajo izredno dokumentarno vrednost. O tem mora RTV
organizacija nemudoma obvestiti avtorja.
Nadaljnji prenos
78. člen
(1) Imetnik, na katerega je bila prenesena materialna
avtorska pravica ali druga pravica avtorja, ne more brez
dovoljenja avtorja te pravice prenesti naprej na tretje osebe,
če ni s pogodbo drugače določeno.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če
je nadaljnji prenos pravice posledica statusnih sprememb
imetnika, njegovega stečaja ali redne likvidacije.
(3) Če je na podlagi zakona ali pogodbe nadaljnji prenos
dopusten brez dovoljenja avtorja, odgovarjata prejšnji in novi
imetnik solidarno za avtorjeve zahtevke.
Ničnost
79. člen
Nično je določilo, s katerim avtor prenaša na drugo
osebo:
1. avtorsko pravico kot celoto;
2. moralne avtorske pravice;
3. materialne avtorske pravice na vseh svojih prihodnjih
delih;
4. materialne avtorske pravice za neznane oblike uporabe svojega dela.
Obličnost
80. člen
(1) Pravni posli, s katerimi se prenašajo materialne
avtorske pravice ali druge pravice avtorja ali dajejo dovoljenja, morajo biti v pisni obliki, če ni z zakonom drugače
določeno.
(2) Ob kršitvi prejšnjega odstavka se sporne ali nejasne
določbe posla razlagajo v korist avtorja.
Avtorski honorar in nadomestilo
81. člen
(1) Če avtorski honorar ali nadomestilo ni bilo določeno, se določi po običajnih plačilih za določeno vrsto del, po
obsegu in trajanju uporabe ter glede na druge okoliščine
primera.
(2) Če se z uporabo avtorskega dela doseže dobiček,
ki je očitno v nesorazmerju z dogovorjenim ali določenim
honorarjem ali nadomestilom, lahko avtor zahteva spremembo pogodbe tako, da se mu določi pravičnejši delež
pri dohodku.
(3) Pravici iz prejšnjega odstavka se avtor ne more
odpovedati.
Evidenca dohodka
82. člen
(1) Če je honorar ali nadomestilo dogovorjeno ali določeno v odvisnosti od ustvarjenega dohodka pri uporabi
dela, mora uporabnik dela voditi ustrezne knjige ali drugo
evidenco, iz katere je mogoče ugotoviti, kakšen dohodek je
bil ustvarjen.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Uporabnik dela mora omogočiti avtorju vpogled v
evidenco iz prejšnjega odstavka in mu pošiljati ustrezna
poročila o ustvarjenem dohodku, oboje v običajnih rokih in v
potrebnem obsegu.
Preklic materialne avtorske pravice
83. člen
(1) Avtor lahko prekliče materialno avtorsko pravico,
če jo njen izključni imetnik izvršuje v nezadostni meri ali
sploh ne in so zaradi tega avtorjevi upravičeni interesi znatno prizadeti. Avtor preklica ne more uveljaviti, če vzroki za
neizvrševanje ali nezadostno izvrševanje pretežno izvirajo
iz njegove sfere.
(2) Preklica iz prejšnjega odstavka ni mogoče uveljaviti
pred potekom dveh let od prenosa materialne avtorske pravice na delu. Pri prispevku za dnevni časopis znaša ta rok tri
mesece, za drug periodični tisk pa eno leto.
(3) Avtor lahko uveljavi preklic po tem členu samo, če
ponudi imetniku primeren dodatni rok za zadostno izvrševanje pravice.
(4) Z uveljavitvijo preklica materialna avtorska pravica
imetnika ugasne.
(5) Avtor se preklicu po tem členu ne more odpovedati.
(6) Če to zahteva pravičnost, mora avtor povrniti imetniku primerno odškodnino.
Kolektivne avtorske pogodbe
84. člen
Organizacije avtorjev posameznih kategorij avtorskih
del in uporabniki ali združenja uporabnikov teh del lahko v
skladu s tem zakonom:
1. določijo splošne pogoje za uporabo avtorskih del;
2. sklenejo tarifne sporazume.
3. oddelek
POSEBNI DEL AVTORSKEGA POGODBENEGA PRAVA
1. pododdelek
ZALOŽNIŠKA POGODBA
Pojem
85. člen
(1) Z založniško pogodbo se avtor zaveže prenesti na
založnika pravico reproduciranja svojega dela v obliki tiskanja in pravico distribuiranja primerkov dela, založnik pa se
zaveže, da mu bo za to plačal honorar ter delo reproduciral
in distribuiral.
(2) Založniška pogodba glede določenega dela lahko
vsebuje tudi dogovor o klubski izdaji, žepni knjigi, periodični
izdaji v nadaljevanjih, prenosu pravice prevajanja itd.

Št.

Vsebina pogodbe
87. člen
(1) Založniška pogodba mora navajati zlasti vrsto prenosa pravic, obseg in trajanje prenosa pravic, območje veljavnosti pravic, rok za izdajo dela in avtorski honorar.
(2) Če je honorar dogovorjen v odstotku od maloprodajne cene prodanih primerkov dela, mora biti v založniški
pogodbi določeno njihovo najmanjše število pri prvi izdaji. Ta
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določba ni potrebna, če pogodba določa najmanjši honorar,
ki ga je dolžan založnik plačati ne glede na število prodanih
primerkov.
(3) Če je honorar dogovorjen v pavšalnem znesku,
mora biti v založniški pogodbi določena skupna naklada. Če
ta ni določena in če ne izhaja iz namena pogodbe, splošnih
pogojev ali običajev kaj drugega, lahko založnik reproducira
in distribuira največ 500 primerkov dela.
Domneva izključnosti prenosa
88. člen
(1) Dokler velja založniška pogodba, avtor ne more prenesti pravice reproduciranja in pravice distribuiranja v istem
jeziku drugim osebam, če ni s pogodbo drugače določeno.
(2) Pravico reproduciranja in distribuiranja časniških
člankov lahko avtor prenese hkrati več uporabnikom, če ni s
pogodbo drugače določeno.
Prednostna pravica založnika
89. člen
(1) Založnik, ki je pridobil pravico do izdaje dela v knjižni
obliki, ima med enakimi ponudniki prednostno pravico do
izdaje tega dela v elektronski obliki.
(2) Prednostna pravica založnika po prejšnjem odstavku
traja tri leta od dogovorjenega roka za izdajo knjižnega dela.
Založnik se mora pisno izjaviti o avtorjevi pisni ponudbi v
30 dneh od njenega prejema.
Izboljšave dela
90. člen
Če ni z založniško pogodbo drugače določeno, je založnik dolžan za nove izdaje avtorskega dela omogočiti avtorju,
da dela izboljša ali spremeni; pogoj pa je, da to ne pomeni za
založnika pretiranih stroškov in ne spreminja narave dela.
Uničenje dela zaradi višje sile
91. člen
(1) Če je delo uničeno zaradi višje sile po izročitvi založniku, ima avtor pravico do honorarja, ki bi mu pripadal, če
bi bilo delo izdano.
(2) Če je zaradi višje sile uničena celotna pripravljena
izdaja, preden je bila dana v promet, ima založnik pravico
pripraviti novo izdajo, avtorju pa pripada honorar samo za
uničeno izdajo.
(3) Če je zaradi višje sile uničen del pripravljene izdaje,
preden je bil dan v promet, ima založnik pravico, da brez
plačila honorarja razmnoži samo toliko primerkov, kolikor jih
je bilo uničenih.
Prenehanje pogodbe

Pravice zastopnika
86. člen
Avtorjev zastopnik sme skleniti založniško pogodbo
samo za tista dela, ki so izrecno navedena v njegovem
pooblastilu.
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92. člen
(1) Založniška pogodba preneha:
1. če avtor umre pred dokončanjem avtorskega dela;
2. če je izčrpana naklada vseh dogovorjenih izdaj;
3. če je potekel rok trajanja pogodbe;
4. v drugih primerih, določenih s pogodbo ali zako-

(2) Avtor lahko odstopi od založniške pogodbe, če se
založnik potem, ko je izčrpana ena izdaja, ne loti nove dogovorjene izdaje v treh letih od dneva, ko je avtor to zahteval,
razen če ni s pogodbo drugače določeno.
(3) Šteje se, da je po prejšnjih odstavkih izdaja izčrpana,
če je število neprodanih primerkov manjše od 5% celotne izdaje, v vsakem primeru pa, če je manjše od 100 primerkov.
(4) Če založnik ne izda dela v dogovorjenem roku, lahko avtor odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino, poleg
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tega pa lahko obdrži prejeti honorar oziroma zahteva plačilo
dogovorjenega honorarja.
(5) Če rok za izdajo dela ni določen v pogodbi, je založnik dolžan delo izdati v primernem roku, najpozneje pa v
enem letu od dneva izročitve dela.
Izjema od obličnosti
93. člen
Določbe tega zakona o pisni obliki avtorskih pogodb
ne veljajo za pogodbo o objavi člankov, risb ali zapiskov v
časnikih, revijah in drugem periodičnem tisku.
Uničenje primerkov
94. člen
(1) Če namerava založnik v času treh let od dogovorjene izdaje dela, če v pogodbi ni določen daljši rok, neprodane
primerke dela prodati kot papir za predelavo, jih je dolžan
najprej ponuditi avtorju, da jih odkupi, in sicer po ceni, ki bi jo
dobil, če bi jih prodal kot papir za predelavo.
(2) Če avtor ne odkupi ponujenih primerkov dela ali jih
odkupi deloma, lahko založnik preostale primerke dela proda
kot papir za predelavo.
2. pododdelek
POGODBA O IZVEDBI
Pojem
95. člen
S pogodbo o izvedbi se avtor zaveže prenesti uporabniku pravico javnega recitiranja, javne izvedbe ali javne uprizoritve svojega dela, uporabnik pa se zaveže, da bo avtorju za
to plačal honorar ter delo recitiral, izvedel ali uprizoril.
Vsebina pogodbe
96. člen
Pogodba o izvedbi mora navajati zlasti vrsto prenosa
pravic, obseg in trajanje prenosa pravic, območje veljavnosti
pravic, rok za izvedbo dela in avtorski honorar.
Obveznosti uporabnika
97. člen
Uporabnik je dolžan omogočiti avtorju ogled izvedbe
dela, poskrbeti za primerne tehnične pogoje izvedbe ter avtorju poslati spored, druge tiskane publikacije in javne kritike
izvedbe, če ni s pogodbo drugače določeno.
Odstop od pogodbe
98. člen
Če uporabnik ne izvede dela v dogovorjenem roku,
lahko avtor odstopi od pogodbe in terja odškodnino, poleg
tega pa lahko obdrži prejeti honorar oziroma zahteva plačilo
dogovorjenega honorarja.
3. pododdelek
POGODBA O NAROČILU AVTORSKEGA DELA
Naročeno avtorsko delo
99. člen
(1) Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže
ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa
se zaveže, da mu bo za to plačal honorar.
(2) Naročnik lahko nadzoruje posel in daje navodila,
če s tem ne posega v avtorjevo svobodo znanstvenega in
umetniškega ustvarjanja.
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(3) Avtor obdrži avtorsko pravico na naročenem delu,
razen pravice distribuiranja, če ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(4) Za avtorsko pogodbo o naročilu dela se uporabljajo
določbe o podjemniški pogodbi, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Kolektivno avtorsko delo
100. člen
(1) Kolektivno avtorsko delo je delo, ki je ustvarjeno na
pobudo in v organizaciji fizične ali pravne osebe (naročnik), ob
sodelovanju velikega števila soavtorjev in se objavi ter uporablja pod imenom naročnika (npr. enciklopedije, zborniki).
(2) Za ustvaritev kolektivnega dela se sklene posebna
pogodba. Če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, je
ta pogodba nična.
(3) Šteje se, da so materialne avtorske pravice in druge
pravice avtorjev na kolektivnem delu izključno in neomejeno
prenesene na naročnika, če ni s pogodbo drugače določeno.
4. pododdelek
DELOVNO RAZMERJE
Avtorsko delo iz delovnega razmerja
101. člen
(1) Kadar avtorsko delo ustvari delojemalec pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca (avtorsko
delo iz delovnega razmerja), se šteje, da so materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem delu izključno
prenesene na delodajalca za deset let od dokončanja dela,
če ni s pogodbo drugače določeno.
(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka pripadejo
pravice iz prejšnjega odstavka delojemalcu, s tem da delodajalec lahko zahteva njihov ponovni izključni prenos proti
plačilu primernega nadomestila.
Posebne pravice
102. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena
1. obdrži delojemalec izključno pravico, da uporablja avtorsko delo iz delovnega razmerja v okviru svojih zbranih del;
2. se šteje, da so materialne avtorske pravice in druge
pravice avtorja na bazi podatkov in kolektivnem delu izključno in neomejeno prenesene na delodajalca, če ni s pogodbo
drugače določeno.
Četrto poglavje
POSEBNE DOLOČBE O AVTORSKIH DELIH
1. oddelek
AVDIOVIZUALNA DELA
Pojem
103. člen
Avdiovizualna dela po tem zakonu so kinematografski,
televizijski, risani filmi, kratki glasbeni videofilmi, reklamni in
dokumentarni filmi ter druga avdiovizualna dela, izražena v
obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne
glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana.
Pravica avdiovizualne priredbe
104. člen
(1) Pravica avdiovizualne priredbe je izključna pravica,
da se prvotno delo predela ali vključi v avdiovizualno delo.
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(2) S sklenitvijo pogodbe o avdiovizualni priredbi se
šteje, da je avtor prvotnega dela izključno in neomejeno
prenesel na filmskega producenta pravico predelave in
vključitve prvotnega dela v avdiovizualno delo, svoje materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem avdiovizualnem delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih
predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi s produkcijo
avdiovizualnega dela, če ni s pogodbo drugače določeno.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka obdrži
avtor prvotnega dela:
1. izključno pravico do nadaljnje predelave avdiovizualnega dela v kakšno drugo umetniško obliko;
2. izključno pravico do nove avdiovizualne priredbe
prvotnega dela, vendar po preteku desetih let od sklenitve
pogodbe iz prejšnjega odstavka;
3. pravico do primernega nadomestila od filmskega
producenta za vsakokratno dajanje v najem videogramov
avdiovizualnega dela.
(4) Avtor prvotnega dela se ne more odpovedati pravicam iz prejšnjega odstavka.
Soavtorji avdiovizualnega dela
105. člen
(1) Za soavtorje audiovizualnega dela veljajo:
1. avtor priredbe,
2. pisec scenarija,
3. avtor dialogov,
4. direktor fotografije,
5. glavni režiser,
6. skladatelj filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena
za uporabo v tem delu.
(2) Pri avdiovizualnem delu, pri katerem je animacija
bistven element, velja za soavtorja takega dela tudi glavni
animator.
Avtorji prispevkov k avdiovizualnem delu
106. člen
Animator in skladatelj glasbe, ki ne veljata za soavtorja avdiovizualnega dela po prejšnjem členu, scenograf,
kostumograf, slikar mask in montažer imajo avtorske pravice na svojih prispevkih k avdiovizualnem delu (avtorji
prispevkov).
Pogodba o filmski produkciji
107. člen
(1) Razmerja filmskega producenta do soavtorjev avdiovizualnega dela in avtorjev prispevkov ter razmerja med
samimi avtorji se urejajo s pogodbo o filmski produkciji, ki
se v skladu s tem zakonom sklene v pisni obliki.
(2) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se šteje,
da so soavtorji izključno in neomejeno prenesli na filmskega
producenta vse svoje materialne avtorske pravice in druge
pravice avtorja na avdiovizualnem delu, njegovem prevodu,
njegovih avdiovizualnih predelavah ali pri tem delu nastalih
fotografijah, če ni s pogodbo drugače določeno.
(3) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se šteje,
da so avtorji prispevkov izključno in neomejeno prenesli na
filmskega producenta pravico do uporabe svojih prispevkov
za dokončanje avdiovizualnega dela.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov obdržijo:
1. soavtorji izključno pravico do nadaljnje predelave
avdiovizualnega dela v kakšno drugo umetniško obliko;
2. avtorji prispevkov pravico, da svoje prispevke k
avdiovizualnem delu posebej uporabljajo, če niso s tem
prizadete pravice filmskega producenta;
3. soavtorji pravico do primernega nadomestila od filmskega producenta za vsakokratno dajanje v najem videogramov avdiovizualnega dela.
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(5) Soavtorji in avtorji prispevkov se ne morejo odpovedati pravicam iz prejšnjega odstavka.
Avtorski honorar
108. člen
(1) Soavtorjem avdiovizualnega dela pripada avtorski
honorar ločeno za vsako preneseno materialno avtorsko
pravico ali drugo pravico avtorja.
(2) Filmski producent mora najmanj enkrat letno pošiljati soavtorjem avdiovizualnega dela poročilo o ustvarjenem dohodku, in sicer ločeno za vsako dovoljeno vrsto
uporabe dela.
Dokončanje avdiovizualnega dela
109. člen
(1) Avdiovizualno delo se šteje za dokončano, ko je v
skladu s sporazumom med glavnim režiserjem in filmskim
producentom končana prva standardna kopija dela, ki je
predmet pogodbe.
(2) Matrica kopije iz prejšnjega odstavka se ne sme
uničiti.
(3) Spremembe kopije avdiovizualnega dela iz prvega
odstavka tega člena so možne le po predhodnem soglasju
glavnega režiserja in filmskega producenta.
(4) Če kateri od soavtorjev ali avtorjev prispevkov
noče končati svojega prispevka k avdiovizualnemu delu
ali če zaradi višje sile tega ne more storiti, se ne more
upreti, da že dani prispevek ne bi bil uporabljen za njegovo
dokončanje. Tak avtor uživa za že dani prispevek ustrezne
avtorske pravice.
Odstop od pogodbe
110. člen
(1) Če filmski producent ne konča avdiovizualnega
dela v petih letih od sklenitve pogodbe o filmski produkciji ali
če ne distribuira končanega avdiovizualnega dela v enem
letu od njegovega dokončanja, lahko soavtorji odstopijo od
pogodbe, razen če je bil dogovorjen kakšen drug rok.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka soavtorji in avtorji
prispevkov obdržijo pravico do plačila honorarja.
2. oddelek
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI
Pojem
111. člen
(1) Računalniški programi po tem zakonu so programi
v vsaki izrazni obliki, vključno s pripravljalnim gradivom za
njihovo izdelavo.
(2) Ideje in načela, ki so osnova nekemu elementu
računalniškega programa, vključno s tistimi, ki so osnova
njegovim vmesnikom, ne uživajo varstva.
(3) Računalniški programi uživajo varstvo, če so individualna dela v tem smislu, da pomenijo lastno intelektualno
stvaritev njihovega avtorja.
Delovno razmerje in avtorska pogodba
112. člen
Kadar računalniški program ustvari delojemalec pri
izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca, ali ga ustvari avtor po avtorski pogodbi o naročilu, se
šteje, da so materialne avtorske pravice in druge pravice
avtorja na tem programu izključno in neomejeno prenesene na delodajalca ali naročnika, če ni s pogodbo drugače
določeno.
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Pravice avtorja

113. člen
(1) Če ni v 114. in 115. členu tega zakona drugače določeno, ima avtor računalniškega programa zlasti izključno
pravico do:
1. reproduciranja sestavnih delov ali celotnega računalniškega programa, ne glede na to, ali je začasno ali trajno ter s katerim sredstvom in v kateri obliki. Če je za nalaganje, prikazovanje, izvajanje, prenašanje ali shranjevanje
računalniškega programa potrebno njegovo reproduciranje,
je za ta ravnanja potrebno dovoljenje avtorja;
2. prevoda, prilagoditve, priredbe ali kakšne drugačne predelave računalniškega programa ter reproduciranja
rezultatov teh predelav, vendar brez poseganja v pravice
tistega, ki je predelave opravil;
3. distribuiranja izvirnika računalniškega programa ali
njegovih primerkov v katerikoli obliki, vključno z njegovim
dajanjem v najem.
(2) Avtor lahko prenese pravice iz prejšnjega odstavka
na tretje osebe tudi z licenčno pogodbo.
Vsebinske omejitve avtorjevih pravic
114. člen
(1) Če ni v pogodbi drugače določeno, lahko zakoniti
pridobitelj računalniškega programa izvrši dejanja iz 1. in
2. točke prejšnjega člena, vključno z odpravo napak, brez
dovoljenja avtorja, če je to potrebno zaradi uporabe računalniškega programa v skladu z njegovim namenom.
(2) Upravičeni uporabnik računalniškega programa lahko
brez dovoljenja avtorja reproducira največ dva varnostna primerka programa, če je to potrebno zaradi njegove uporabe.
(3) Upravičeni uporabnik primerka računalniškega programa lahko brez dovoljenja avtorja opazuje, proučuje ali
testira delovanje programa zato, da dožene ideje in načela,
ki so osnova kateremukoli elementu programa, če to stori
pri njegovem nalaganju, prikazovanju, izvajanju, prenašanju
ali shranjevanju, do katerih je upravičen.
(4) Za računalniške programe ne veljajo določbe tega
zakona o pravici skesanja (20. člen) ter o privatnem ali drugem lastnem reproduciranju (37. do 39. člen in 50. člen). Računalniških programov ni mogoče javno posojati (36. člen),
če ni s pogodbo z avtorjem drugače določeno.
(5) Pogodbena določila, ki so v nasprotju z drugim in
tretjim odstavkom tega člena, so nična.
Dekompiliranje
115. člen
(1) Za reproduciranje kode ali prevod kodne oblike
računalniškega programa v smislu 1. in 2. točke 113. člena
tega zakona ni potrebno dovoljenje avtorja, če je to nujno
potrebno za pridobitev informacij, potrebnih za doseganje
interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega računalniškega
programa z drugimi programi ali s strojno opremo, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da ta dejanja izvrši pridobitelj licence ali drugi upravičeni uporabnik ali v njihovem imenu za to pooblaščena
oseba;
2. da informacije, potrebne za doseganje interoperabilnosti, niso bile predhodno brez nadaljnjega dostopne
osebam iz prejšnje točke; in
3. da so ta dejanja omejena zgolj na tiste dele prvotnega programa, ki so potrebni za doseganje interoperabilnosti.
(2) Prepovedano je, da bi se informacije, pridobljene z
uporabo prejšnjega odstavka:
1. uporabile za drug namen kot za doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega računalniškega programa;
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2. odstopile tretjim osebam, razen kadar bi bilo to
potrebno za doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega računalniškega programa; ali
3. uporabile za razvijanje, proizvodnjo ali trženje drugega računalniškega programa, ki je v svojem izrazu bistveno podoben, ali uporabile za katerokoli drugo dejanje,
s katerim se krši avtorska pravica.
(3) Določb tega člena ni mogoče razlagati v smeri, po
kateri bi ga bilo dopustno uporabiti na način, ki bi v nerazumni meri prizadel avtorjeve zakonite interese ali bi bil v
nasprotju z normalno uporabo računalniškega programa.
(4) Pogodbena določila, ki so v nasprotju s tem členom, so nična.
Posebno varstvo
116. člen
Za kršitev avtorske pravice na računalniškem programu se štejeta tudi naslednji dejanji osebe:
1. vsako distribuiranje primerka računalniškega programa, za katerega ve ali bi lahko domnevala, da je nedovoljeni primerek; ali
2. posest primerka računalniškega programa za gospodarske namene, za katerega ve ali bi lahko domnevala,
da je nedovoljeni primerek.
Uporaba drugih pravnih ureditev
117. člen
Določbe tega oddelka ne posegajo na veljavnost drugih
pravnih ureditev o računalniških programih, kot npr. predpisov o patentu, blagovni znamki, varstvu konkurence, poslovni
tajnosti, varstvu polvodnikov in pogodbenih obveznostih.
Peto poglavje
SORODNE PRAVICE
1. oddelek
PRAVICE IZVAJALCEV
Pojem
118. člen
(1) »Izvajalci« pomenijo igralce, pevce, glasbenike,
plesalce in druge osebe, ki igrajo, pojejo, podajajo, deklamirajo, nastopajo, interpretirajo ali drugače izvajajo avtorska
ali folklorna dela.
(2) Za izvajalce po prejšnjem odstavku se štejejo tudi
režiserji dramskih predstav, dirigenti orkestrov, vodje pevskih
zborov, oblikovalci tona ter varietejski in cirkuški umetniki.
Zastopnik skupine izvajalcev
119. člen
(1) Izvajalci, ki sodelujejo pri izvedbi v skupini, kot npr. člani
orkestra, zbora, plesnega ali igralskega ansambla ali drugačne
skupine, so dolžni pooblastiti enega izmed članov kot svojega
zastopnika za dajanje dovoljenj, potrebnih za izvedbo.
(2) Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in je veljavno, če je doseženo soglasje večine vseh izvajalcev, ki so
člani ansambla.
(3) Določbe prejšnjih dveh odstavkov ne veljajo za
dirigente, soliste in režiserje dramskih predstav.
Moralne pravice izvajalcev
120. člen
(1) Izključna pravica izvajalcev, da se pri objavi izvedbe navede njihovo ime ali kakšna druga njihova oznaka,
pripada:
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cem;

1. pri izvedbah individualnih izvajalcev – tem izvajal-

2. pri izvedbah skupin izvajalcev – skupini kot celoti,
umetniškim vodjem in solistom.
(2) Izvajalci imajo izključno pravico, da se uprejo skazitvi in vsakemu drugemu posegu v njihovo izvedbo ali vsaki
uporabi njihove izvedbe, če bi ta poseg ali ta uporaba lahko
okrnila njihovo osebnost.
Materialne pravice izvajalcev
121. člen
Izvajalec ima izključno pravico:
1. snemanja svoje žive izvedbe;
2. reproduciranja fonogramov in videogramov s svojo
izvedbo;
3. javnega prenašanja svoje žive izvedbe;
4. radiodifuznega oddajanja svoje žive izvedbe;
5. dajanja na voljo javnosti fonogramov in videogramov s svojo izvedbo;
6. distribuiranja fonogramov in videogramov s svojo
izvedbo;
7. dajanja v najem fonogramov in videogramov s svojo
izvedbo.
Pravica do nadomestila pri javni priobčitvi fonograma
122. člen
Izvajalec ima pravico do deleža na nadomestilu, ki ga
prejme proizvajalec fonograma za javno priobčitev fonograma z njegovo izvedbo.
Pravica do nadomestila
123. člen
Izvajalec ima pravico do nadomestila za privatno ali
drugo lastno reproduciranje po drugem odstavku 37. člena
tega zakona.
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Trajanje pravic
127. člen
Pravice izvajalca trajajo 50 let od datuma izvedbe.
Če je bil v tem času posnetek izvedbe zakonito izdan ali
zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalca 50 let
od tiste prve izdaje ali tiste prve priobčitve, ki se je pripetila
najprej.
2. oddelek
PRAVICE PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV
Proizvajalec fonogramov
128. člen
(1) Proizvajalec fonogramov je fizična ali pravna oseba, ki prevzame pobudo in odgovornost za prvi posnetek
zvokov neke izvedbe ali drugih zvokov, ali nadomestkov
zvokov.
(2) Fonogram pomeni posnetek zvokov neke izvedbe
ali drugih zvokov, ali nadomestka zvokov, razen če gre za
posnetek, ki je vključen v avdiovizualno delo.
(3) Posnetek pomeni fiksiranje zvokov ali njihovih nadomestkov na nosilec, s katerega se ti lahko zaznajo, reproducirajo ali priobčujejo s pomočjo naprave.
Pravice proizvajalca fonogramov
129. člen
Proizvajalec fonogramov ima izključno pravico:
1. reproduciranja svojih fonogramov;
2. predelave svojih fonogramov;
3. distribuiranja svojih fonogramov;
4. dajanja v najem svojih fonogramov;
5. dajanja na voljo javnosti svojih fonogramov.
Pravica do nadomestila pri javni priobčitvi fonograma

124. člen
(1) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se šteje,
da je izvajalec izključno in neomejeno prenesel na filmskega producenta vse svoje materialne pravice na izvedbi, če
ni s pogodbo drugače določeno.
(2) Za vsako materialno pravico, ki je bila prenesena
po prejšnjem odstavku, ima izvajalec pravico do primernega
nadomestila od filmskega producenta.
(3) Izvajalec se ne more odpovedati pravici iz prejšnjega odstavka.

130. člen
(1) Če se fonogram, ki je bil izdan za komercialne
namene, ali njegov posnetek uporabi za radiodifuzno oddajanje ali kakšno drugo obliko javne priobčitve, je dolžan
uporabnik vsakokrat plačati proizvajalcu fonogramov enkratno primerno nadomestilo.
(2) Polovico nadomestila iz prejšnjega odstavka mora
proizvajalec fonogramov izplačati izvajalcem, katerih izvedbe so posnete na uporabljenem fonogramu, če niso s
pogodbo med njimi določeni drugačni deleži.
(3) Za namen tega člena se fonogrami, ki so bili dani
na voljo javnosti na način, ki omogoča posameznikom dostop do njih s kraja in v času, ki ju sami izberejo, štejejo kot
fonogrami, ki so bili izdani v komercialne namene.

Dokončanje avdiovizualnega dela

Pravica do nadomestila

125. člen
Če kateri od izvajalcev noče končati svojega prispevka
k avdiovizualnemu delu ali če zaradi višje sile tega ne more
storiti, se ne more upreti, da že dani prispevek ne bi bil
uporabljen za njegovo dokončanje. Tak izvajalec uživa za
že dani prispevek ustrezne pravice.

131. člen
Proizvajalec fonogramov ima pravico do nadomestila
za privatno ali drugo lastno reproduciranje po drugem odstavku 37. člena tega zakona.

Izvedba iz delovnega razmerja

132. člen
Pravice proizvajalca fonogramov trajajo 50 let, odkar je
bil posnetek narejen. Če je bil fonogram v tem času zakonito
izdan, trajajo pravice 50 let od take prve izdaje. V primeru,
da ni bilo take izdaje, pa je bil fonogram v tem času zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice 50 let od take prve
priobčitve javnosti.

Domneva prenosa

126. člen
Razmerja glede izvedb, ki jih delojemalec ustvari pri
izpolnjevanju svojih delovnih obveznosti ali po navodilih delodajalca (izvedba iz delovnega razmerja), ureja kolektivna
ali druga pogodba.

Trajanje pravic
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3. oddelek
PRAVICE FILMSKIH PRODUCENTOV

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka traja 50 let od
zakonite izdaje dela.

Filmski producent

Neobjavljena prosta dela

133. člen
Filmski producent je fizična ali pravna oseba, ki v
svojem imenu in za svoj ali tuj račun organizira in vodi
ustvarjanje avdiovizualnega dela ali zaporedja gibljivih slik
ter je odgovorna za njegovo dokončanje.

140. člen
(1) Oseba, ki prvič zakonito izda ali priobči javnosti
še neobjavljeno delo, na katerem so avtorske pravice že
potekle, uživa varstvo, ki je enako materialnim avtorskim
pravicam in drugim pravicam avtorja po tem zakonu.
(2) Pravice iz prejšnjega odstavka trajajo 25 let od
prve zakonite izdaje ali priobčitve javnosti dela.

Pravice filmskega producenta
134. člen
Filmski producent ima izključno pravico:
1. reproduciranja svojih videogramov;
2. distribuiranja svojih videogramov;
3. dajanja v najem svojih videogramov;
4. javnega prikazovanja svojih videogramov;
5. dajanja na voljo javnosti svojih videogramov.
Pravica do nadomestila
135. člen
Filmski producent ima pravico do nadomestila za privatno ali drugo lastno reproduciranje po drugem odstavku
37. člena tega zakona.

Kritične ali znanstvene izdaje prostih del
141. člen
(1) Oseba, ki pripravi izdajo dela, na katerem so
avtorske pravice že potekle in je rezultat znanstvene dejavnosti ter se bistveno razlikuje od znanih izdaj tega dela,
uživa varstvo, ki je enako materialnim avtorskim pravicam
in drugim pravicam avtorja po tem zakonu.
(2) Pravice iz prejšnjega odstavka trajajo 30 let od
prve zakonite izdaje dela.
6. oddelek
PRAVICE IZDELOVALCEV PODATKOVNIH BAZ

Trajanje pravic

Podatkovne baze

136. člen
Pravice filmskega producenta trajajo 50 let, odkar je
bil narejen posnetek. Če je bil v tem času videogram zakonito izdan ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice
filmskega producenta 50 let od tiste prve izdaje ali tiste prve
priobčitve, ki se je pripetila najprej.

141.a člen
(1) Podatkovna baza je zbirka neodvisnih del, podatkov ali drugega gradiva v kakršnikoli obliki, ki je sistematično ali metodično urejeno in posamično dostopno
z elektronskimi ali drugimi sredstvi, pri čemer pridobitev,
preveritev ali predstavitev njene vsebine zahteva kakovostno ali količinsko znatno naložbo.
(2) Varstvo podatkovne baze ali njene vsebine po tem
oddelku je neodvisno od njunega varstva z avtorsko pravico ali drugimi pravicami. Z uvrstitvijo gradiva v podatkovno
bazo in z njegovo uporabo ne smejo biti prizadete pravice
na tem gradivu.

4. oddelek
PRAVICE RTV ORGANIZACIJ
Pravice RTV organizacije
137. člen
RTV organizacija ima izključno pravico:
1. radiodifuzne retransmisije svojih oddaj;
2. sekundarnega radiodifuznega oddajanja svojih oddaj, če se izvaja na krajih, ki so dostopni javnosti proti
plačilu vstopnine;
3. snemanja svojih oddaj;
4. reproduciranja posnetkov svojih oddaj;
5. distribuiranja posnetkov svojih oddaj;
6. dajanja na voljo javnosti posnetkov svojih oddaj.
Trajanje pravic
138. člen
Pravice RTV organizacij trajajo 50 let od prvega radiodifuznega oddajanja.
5. oddelek
PRAVICE ZALOŽNIKOV
Pravica do nadomestila
139. člen
(1) Založniki imajo pravico do nadomestila za privatno
ali drugo lastno reproduciranje po tretjem odstavku 37. člena tega zakona.

Predmet varstva
141.b člen
(1) Predmet varstva po tem oddelku obsega:
1. celotno vsebino podatkovne baze,
2. vsak kakovostno ali količinsko znatni del vsebine
podatkovne baze,
3. kakovostno ali količinsko neznatne dele vsebine
podatkovne baze, kadar se ti uporabljajo ponovljeno in
sistematično, pa je to v nasprotju z običajno uporabo te
podatkovne baze ali v nerazumni meri prizadane zakonite
interese njenega izdelovalca.
(2) Varstvo po tem oddelku ne velja za računalniške
programe, uporabljene za izdelavo ali delovanje elektronskih podatkovnih baz.
Pravice izdelovalca podatkovnih baz
141.c člen
Izdelovalec podatkovnih baz ima izključno pravico:
1. reproduciranja svoje podatkovne baze;
2. distribuiranja primerkov svoje podatkovne baze;
3. dajanja v najem primerkov svoje podatkovne
baze;
4. dajanja na voljo javnosti svoje podatkovne baze;
5. drugih oblik priobčitve javnosti svoje podatkovne
baze.
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Pravice in obveznosti upravičenih uporabnikov

Individualno in kolektivno uveljavljanje

141.d člen
(1) Upravičeni uporabnik objavljene podatkovne baze
ali njenega primerka lahko prosto uporablja kakovostno
ali količinsko neznatne dele njene vsebine za kakršenkoli
namen. Kadar je uporabnik upravičen samo do dela podatkovne baze, velja določba tega člena le za ta del.
(2) Upravičeni uporabnik objavljene podatkovne baze
ali njenega primerka ne sme izvrševati dejanj, ki so v
nasprotju z običajno uporabo te podatkovne baze ali ki
v nerazumni meri prizadanejo zakonite interese njenega
izdelovalca.
(3) Upravičeni uporabnik objavljene podatkovne baze
ali njenega primerka ne sme prizadeti avtorske ali sorodnih
pravic na delih ali predmetih, ki so vsebovani v tej bazi.
(4) Pogodbena določila, ki so v nasprotju s tem členom, so nična.

143. člen
Avtorske pravice se upravljajo posamično (individualno), to je za vsako posamezno avtorsko delo posebej,
ali skupinsko (kolektivno), to je za več avtorskih del več
avtorjev hkrati, če ta zakon tako določa.

Delovno razmerje in podjemniška pogodba
141.e člen
Kadar podatkovno bazo izdela delojemalec pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca, ali
jo izdela prevzemnik po podjemniški pogodbi, se šteje,
da so izključne pravice na tej podatkovni bazi izključno in
neomejeno prenesene na delodajalca ali naročnika, če ni s
pogodbo drugače določeno.
Trajanje pravic
141.f člen
(1) Pravice izdelovalca podatkovnih baz trajajo 15 let, odkar je bila baza izdelana. Če je bila podatkovna baza v tem času
zakonito objavljena, trajajo pravice 15 let od take prve objave.
(2) Vsaka kakovostno ali količinsko znatna sprememba
vsebine podatkovne baze, ki ima za posledico kakovostno
ali količinsko znatno novo naložbo, povzroči za tako nastalo podatkovno bazo tek novega varstvenega roka. Znatna
sprememba vsebine vključuje tudi nabiranje postopnih dopolnitev, izbrisov ali sprememb baze.
Vsebinske omejitve izdelovalčevih pravic
141.g člen
(1) Upravičeni uporabnik objavljene podatkovne baze
lahko prosto uporablja znaten del njene vsebine:
1. v primeru pouka, če so izpolnjeni pogoji iz 49. člena
tega zakona;
2. v primeru privatne ali druge lastne uporabe neelektronske podatkovne baze, če so izpolnjeni pogoji iz
50. člena tega zakona.
(2) Uporaba podatkovne baze je prosta, kadar je to
nujno potrebno v posamičnih konkretnih primerih zaradi
izvajanja nalog javne varnosti ali zagotovitve izvedbe katerih koli uradnih postopkov, kot so postopki v Državnem
zboru Republike Slovenije ali v Državnem svetu Republike
Slovenije, sodni, upravni in arbitražni postopki.
Šesto poglavje
UPRAVLJANJE IN UVELJAVLJANJE PRAVIC
1. oddelek
SPLOŠNE DOLOČBE
Avtor in zastopnik
142. člen
Avtor lahko upravlja svoje avtorske pravice osebno ali
po zastopniku.

Vsebina upravljanja po zastopniku
144. člen
(1) Upravljanje avtorskih pravic po zastopniku obsega:
1. zastopanje avtorjev pri njihovih pravnih poslih in razmerjih z uporabniki oziroma naročniki njihovih del, vključno
s pobiranjem avtorskih honorarjev ali drugih nadomestil;
2. zastopanje avtorjev v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi zaradi varstva njihovih avtorskih pravic.
(2) Kadar avtor uveljavlja svoje pravice pred sodišči
ali drugimi državnimi organi po zastopniku, ki je fizična ali
pravna oseba, je tak zastopnik upravičen do plačila za svoje
delo in do povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom po
zastopniški tarifi, če izpolnjuje pogoje za zastopanje pred
sodišči ali drugimi državnimi organi oziroma če te pogoje izpolnjuje pooblaščeni delavec pravne osebe, ki je zastopnik.
Zastopniško tarifo sprejme zastopnik ali združenje zastopnikov v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.
Sorodne pravice
145. člen
Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na avtorsko
pravico, se smiselno uporabljajo za sorodne pravice.
2. oddelek
KOLEKTIVNO UPRAVLJANJE
Dejavnost kolektivnih organizacij
146. člen
(1) Kolektivne organizacije so pravne osebe, ki na
podlagi dovoljenja pristojnega organa nepridobitno in kot
edino dejavnost, na podlagi pooblastila avtorja oziroma tega
zakona v svojem imenu in za račun avtorjev:
1. dovoljujejo uporabo del iz repertoarja varovanih del
pod podobnimi pogoji za podobne vrste uporabe;
2. obveščajo uporabnike o višini nadomestil, ki jih predlagajo, in sklepajo z njimi sporazume o pogojih uporabe
varovanih del;
3. objavljajo tarife za plačilo nadomestil;
4. sklepajo sporazume s tujimi kolektivnimi organizacijami;
5. nadzorujejo uporabo del iz repertoarja;
6. izterjujejo plačila nadomestil in avtorskih honorarjev;
7. delijo zbrana sredstva imetnikom pravic v skladu z
vnaprej določenimi pravili delitve ter
8. uveljavljajo varstvo avtorskih pravic pred sodišči in
drugimi državnimi organi, vendar morajo o tako uveljavljenih
pravicah predložiti avtorju račun.
(2) Kolektivna organizacija lahko administrativno-tehnične posle v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorskih
pravic s pogodbo zaupa drugi kolektivni organizaciji ali
gospodarski družbi.
Obvezno kolektivno upravljanje
147. člen
Kolektivno upravljanje avtorskih pravic je dopustno
glede že objavljenih avtorskih del in je obvezno v naslednjih
primerih:
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1. priobčitev javnosti neodrskih glasbenih in pisanih
del (male pravice);
2. ponovna prodaja izvirnikov likovnih del (sledna pravica);
3. reproduciranje avtorskih del za privatno ali lastno
uporabo ter njihovo fotokopiranje prek obsega iz 50. člena
tega zakona;
4. kabelska retransmisija avtorskih del, razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij, ne glede na to, ali gre
za njihove lastne pravice ali pa so te nanje prenesli drugi
imetniki pravic.
Vloga za izdajo dovoljenja
148. člen
Pristojni organ izda dovoljenje iz 146. člena tega zakona na podlagi pisne vloge zainteresirane pravne osebe.
Vloga mora imeti naslednje priloge:
1. statut, ki določa organe in njihova pooblastila za
izvajanje nalog kolektivne organizacije iz 146. člena tega
zakona;
2. navedbo oseb, ki so pooblaščene zastopati kolektivno organizacijo;
3. izjavo o številu oseb, ki so pooblastile kolektivno organizacijo za upravljanje avtorskih pravic na njihovih delih,
združenih v repertoar;
4. oceno gospodarskega pomena teh pravic za učinkovitost upravljanja.
Razlogi za zavrnitev
149. člen
(1) Pristojni organ ne izda dovoljenja, če:
1. statut kolektivne organizacije ni v skladu z določbami tega zakona ali
2. materialna podlaga kolektivne organizacije ne zagotavlja napovedane učinkovitosti upravljanja avtorskih
pravic.
(2) Pri ugotavljanju materialne podlage kolektivne organizacije iz 2. točke prejšnjega odstavka se upošteva zlasti
število avtorjev, ki so pooblastili kolektivno organizacijo za
upravljanje njihovih pravic, skupno število njihovih del, obseg uporabe del oziroma možno število uporabnikov, način
in sredstva, s katerimi namerava kolektivna organizacija
opravljati svojo dejavnost, sposobnost upravljanja pravic tujih imetnikov ter ocena o pričakovanih zbranih nadomestilih
in stroških poslovanja.
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(3) Pravice iz 147. člena tega zakona lahko pristojna
kolektivna organizacija upravlja brez pogodbe z avtorjem.
(4) Avtorske pravice iz 1. točke 147. člena zakona
se izjemoma lahko upravljajo individualno, če je na vseh
delih, ki so bila izvajana na določeni prireditvi, glavni izvajalec hkrati tudi imetnik teh avtorskih pravic.
Dolžnost sprejema pravic v kolektivno upravljanje
152. člen
Kolektivna organizacija ne sme odkloniti upravljanja
avtorskih pravic s področja svoje dejavnosti, če to zahteva
avtor, ki je državljan Republike Slovenije ali države članice
Evropske unije ali ima stalno prebivališče oziroma sedež
v Republiki Sloveniji.
Pravila o delitvi prihodka
153. člen
(1) Kolektivna organizacija mora prihodek iz svoje
dejavnosti nameniti za avtorske honorarje članov in za
pokrivanje stroškov poslovanja, v skladu z letnim načrtom,
ki ga sprejme skupščina kolektivne organizacije.
(2) Kolektivna organizacija mora sredstva za avtorske
honorarje deliti v skladu s pravili o delitvi.
(3) Načela delitve so določena v statutu kolektivne
organizacije in morajo izključevati vsako arbitrarnost.
Poseben primer delitve
154. člen
(1) Nadomestilo, zbrano na podlagi drugega odstavka
37. člena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu 40%,
izvajalcem v obsegu 30% ter proizvajalcem fonogramov
oziroma filmskim producentom v obsegu 30%.
(2) Nadomestilo, zbrano na podlagi tretjega odstavka
37. člena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu 50% ter
založnikom v obsegu 50%.
Dolžnost obveščanja
155. člen
Kolektivna organizacija je dolžna na pisno zahtevo
vsakogar dati podatke, ali upravlja pravice nekega avtorja
na določenih delih in pod kakšnimi pogoji.

Izdaja dovoljenja

Skupni sporazumi

150. člen
(1) V postopku izdaje dovoljenja se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločbo
ali sklep pristojnega organa ni dovoljena pritožba, možna pa
je tožba v upravnem sporu, o kateri odloča upravno sodišče
na svojem sedežu.
(2) Obvestilo o pravnomočni odločbi o dovoljenju se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

156. člen
(1) Kolektivne organizacije sklepajo z reprezentativnimi združenji uporabnikov, ki v skladu z zakonom uporabljajo varovana dela iz repertoarja kolektivnih organizacij,
skupne sporazume predvsem o pogojih in načinih uporabe
teh del ter višini nadomestil za njihovo uporabo.
(2) Reprezentativna so tista združenja, ki predstavljajo večino uporabnikov na področju dejavnosti, dela
dejavnosti ali skupin dejavnosti.
(3) Podlaga za izračun višine nadomestila je denarno
ocenjena korist, ki jo pridobi uporabnik iz dejavnosti, v kateri so uporabljena varovana dela iz repertoarja kolektivne
organizacije.
(4) Pri določanju višine nadomestila se upošteva pomen varovanega dela za dejavnost uporabnika.
(5) Za oceno denarne koristi se praviloma uporablja
ustrezen del prihodka ali stroškov uporabnika pravic, upoštevajoč sporazumno dogovorjene kriterije. Če se korist ne
izraža v prihodku, lahko kolektivna organizacija in reprezentativno združenje uporabnikov določita druge kriterije.

Pogodba z avtorjem
151. člen
(1) Kolektivna organizacija lahko upravlja avtorske
pravice na podlagi pogodbe z avtorjem. Ta vsebuje zlasti
avtorjevo pooblastilo za upravljanje njegovih pravic, vrsto
del in pravic, ki jih upravlja za avtorja, ter trajanje pogodbe,
ki ne sme presegati pet let. Po preteku tega roka se pogodba lahko podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja.
(2) Dokler je kolektivno upravljanje avtorskih pravic po
zakonu ali nalogu avtorja preneseno na kolektivno organizacijo, avtor ne more osebno upravljati teh pravic.
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Tarifa
157. člen
(1) Kolektivna organizacija sprejme tarife za uporabo
avtorskih del.
(2) Kolikor so sklenjeni sporazumi iz 156. člena, velja
tam dogovorjeno nadomestilo kot tarifa.
(3) Kolektivne organizacije tarife iz prejšnjega odstavka objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Do podpisa sporazuma kolektivne organizacije
lahko zahtevajo nadomestila, ki jih same določijo ob upoštevanju kriterijev iz tretjega, četrtega in petega odstavka
prejšnjega člena. Zahteva mora biti obrazložena.
Dolžnost sklepanja pogodb
158. člen
(1) Uporabnik del iz repertoarja kolektivne organizacije
lahko kadar koli zahteva sklenitev pogodbe o neizključnem
prenosu pravic za uporabo teh del v skladu z veljavno tarifo. Kolektivne organizacije lahko zavrnejo tako zahtevo,
če imajo za to objektiven razlog, kot je na primer večkratno
neplačevanje nadomestila s strani uporabnika.
(2) Če pogodba o neizključnem prenosu pravic za
uporabo varovanih del ni sklenjena, se šteje, da je ustrezna
pravica prenesena, če uporabnik položi na račun kolektivne
organizacije ali pri sodišču oziroma notarju znesek, ki ga po
tarifi zaračunava kolektivna organizacija.
Dolžnost uporabnikov do obveščanja
159. člen
(1) Prireditelji kulturnoumetniških in zabavnih prireditev ter drugi uporabniki varovanih del so v primerih, ko
je to potrebno po tem zakonu, dolžni predhodno pridobiti
pravice za javno priobčitev varovanih del, v 15 dneh po
priobčitvi pa poslati pristojni kolektivni organizaciji sporede
vseh uporabljenih del.
(2) Na zahtevo avtorja ali kolektivne organizacije pristojni organ za notranje zadeve prepove prireditev oziroma
uporabo varovanega dela, če prireditelj ni predhodno pridobil pravic iz prejšnjega odstavka.
(3) RTV organizacije so dolžne enkrat mesečno predložiti pristojni kolektivni organizaciji sporede oddajanih
varovanih del.
(4) Uporabniki varovanih del, ki ta dela uporabljajo na
podlagi tega zakona brez neizključnega prenosa ustrezne
pravice, so dolžni enkrat mesečno predložiti pristojni kolektivni organizaciji podatke o njihovi uporabi.
(5) Osebe iz prvega odstavka 35. člena tega zakona so
dolžne predložiti pristojni kolektivni organizaciji podatke, ki so
potrebni za izračun dolžnega nadomestila, kot so vrsta in število prodanih izvirnikov, zavezanci in maloprodajna cena brez
javnih dajatev, v 30 dneh po prodaji izvirnika likovnega dela.
Nadzor članov
160. člen
(1) Vsak član kolektivne organizacije lahko zahteva, da
v roku, določenem v statutu, dobi na vpogled letno finančno
poročilo in poročilo njenega nadzornega odbora.
(2) Najmanj deset rednih članov lahko zahteva, da
eden ali več neodvisnih izvedencev pregleda poslovanje
kolektivne organizacije.
Letno poročilo in revizija
161. člen
(1) Kolektivna organizacija mora za vsako poslovno
leto v roku treh mesecev po njegovem zaključku sprejeti
oziroma pridobiti:
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1. letna poročila organov upravljanja in nadzora o
zbranih avtorskih honorarjih in nadomestilih, njihovi delitvi,
poslovanju kolektivne organizacije, izvajanju sporazumov iz
156. člena tega zakona ter sporazumov s tujimi kolektivnimi
organizacijami;
2. poročilo revizijske gospodarske družbe o opravljenem revidiranju računovodskih izkazov ter poslovanju kolektivne organizacije za poslovno leto, skupaj z mnenjem
pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z zakoni in drugimi predpisi;
3. mnenje organov upravljanja in nadzora o poročilu in
mnenju iz prejšnje točke;
4. ukrepe, če je pooblaščeni revizor ugotovil nepravilnosti v njenem poslovanju;
5. predlog finančnega načrta kolektivne organizacije
za naslednje leto, ki vključuje plan stroškov njenega poslovanja.
(2) Določbe tega člena ne vplivajo na obveznosti kolektivne organizacije, ki jih ima glede finančnih poročil in
revidiranja po drugih predpisih.
Nadzor pristojnega organa
162. člen
(1) Pristojni organ nadzoruje, ali kolektivna organizacije izvaja naloge v skladu s tem zakonom.
(2) Pristojni organ prekliče izdano dovoljenje, če nastopijo okoliščine, ki bi bile razlog za zavrnitev izdaje dovoljenja, ali če kolektivna organizacija huje ali večkrat krši določbe tega zakona. V tem primeru pristojni organ kolektivno
organizacijo najprej pisno opozori in ji določi rok najmanj 30
dni za odpravo ugotovljenih kršitev. Preklic dovoljenja začne
veljati 30. dan po objavi obvestila o preklicu dovoljenja v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Pristojni organ lahko od kolektivne organizacije
kadar koli zahteva poročila o poslovnih zadevah kakor tudi
vpogled v poslovne knjige in druge poslovne dokumente
v potrebnem obsegu na podlagi obrazložene in natančne
pisne zahteve za pregled predmeta, določenega v zahtevi.
(4) Kolektivna organizacija je dolžna obveščati pristojni
organ o vsaki spremembi oseb, ki so po zakonu in statutu
pooblaščeni zastopati organizacijo.
(5) Kolektivna organizacija mora posredovati pristojnemu organu predvsem:
1. spremembe statuta,
2. skupne sporazume z združenji uporabnikov,
3. tarife in njihove spremembe,
4. sporazume s tujimi kolektivnimi organizacijami,
5. sklepe skupščine kolektivne organizacije,
6. letna poročila in poročilo revizijske gospodarske
družbe o opravljeni reviziji poslovanja kolektivne organizacije.
Mediacija
163. člen
(1) Kolektivna organizacija in reprezentativna združenja uporabnikov lahko na podlagi sporazuma o mediaciji
predlagajo posredovanje mediatorja:
1. glede sklenitve skupnega sporazuma;
2. glede sklenitve sporazuma o kabelski retransmisiji
radiodifuzno oddajanih del;
3. po drugem odstavku 166.c člena tega zakona.
(2) Mediator je neodvisen, nepristranski in ni vezan na
nobena navodila.
(3) Mediator stori vse, kar je potrebno, da se stranke
pogajajo v dobri veri in da pogajanj ne ovirajo brez utemeljenega razloga.
(4) Mediator lahko strankam predlaga rešitev spora.
Šteje se, da je predlog mediatorja sprejet, če stranki v roku
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treh mesecev od vročitve predloga skleneta skupni sporazum oziroma sporazum o kabelski retransmisiji.
(5) V postopku mediacije je zagotovljena tajnost.
(6) Stranki skupaj izbereta mediatorja s seznama
mediatorjev, ki jih določi Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo.
(7) Pristojni organ zagotavlja mediatorju administrativno pomoč.
(8) Za opravljeno mediacijo mediatorju stranke plačajo nagrado.
(9) Vlada Republike Slovenije z uredbo natančneje
predpiše postopek mediacije, stopnjo in vrsto izobrazbe ter
druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati mediator.
Arbitraža
163.a člen
(1) Kolektivna organizacija ali reprezentativno združenje uporabnikov lahko na podlagi arbitražnega sporazuma zahteva, da arbiter posameznik ali tričlanski arbitražni
senat odloči o vsebini skupnega sporazuma iz 156. člena
tega zakona, če po štirih mesecih od začetka pogajanj ni
sklenjen skupni sporazum. Šteje se, da so se pogajanja
začela, ko je kolektivna organizacija ali reprezentativno
združenje uporabnikov nasprotno stran pisno pozvalo k
pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma.
(2) Udeleženca arbitraže izbereta arbitra ali arbitre s
seznama arbitrov, ki ga določi Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo, in ministra, pristojnega za kulturo. Če se udeleženca arbitraže ne
moreta sporazumeti o arbitru ali arbitrih, vsak udeleženec
arbitraže imenuje po enega arbitra, imenovana arbitra pa
imenujeta tretjega arbitra. Arbiter je neodvisen in nepristranski.
(3) Zoper arbitražno odločbo ni pritožbe. Arbitražna
odločba nadomešča skupni sporazum. Kolektivne organizacije in člani reprezentativnega združenja uporabnikov so
dolžni skleniti ustrezne pogodbe o neizključnem prenosu
pravic v skladu z arbitražno odločbo.
(4) Udeleženca arbitraže krijeta stroške arbitražnega
postopka, vključno z nagrado arbitru posamezniku ali arbitražnemu senatu.
(5) Pristojni organ zagotavlja administrativno pomoč
v arbitražnem postopku.
(6) Če se udeleženca arbitraže ne dogovorita drugače, se v arbitražnem postopku uporabljajo določbe uredbe,
s katero Vlada Republike Slovenije natančneje predpiše
arbitražni postopek po tem členu, stroške tega postopka
in pogoje, ki jih mora izpolnjevati arbiter (v nadaljnjem
besedilu: uredba).
(7) V arbitražnem postopku lahko arbiter posameznik
ali arbitražni senat poleg meril iz 156. člena tega zakona
upošteva tudi druga merila, ki jih predlagajo udeleženca
arbitraže ali arbiter posameznik oziroma arbitražni senat.
(8) Razveljavitev arbitražne odločbe se lahko zahteva, če:
1. je bila glede sestave arbitraže kršena kakšna določba tega zakona, dogovora strank ali uredbe;
2. je v arbitražnem postopku kot arbiter sodelovala
oseba, ki bi morala biti po zakonu, ki ureja pravdni postopek, izločena;
3. kateremu udeležencu arbitraže ni bila dana možnost sodelovanja v arbitražnem postopku;
4. se je arbitražnega postopka kot udeleženec arbitraže udeleževal kdo, ki po določbah tega zakona ne more
biti udeleženec arbitraže;
5. je izrek arbitražne odločbe nerazumljiv ali sam s
seboj v nasprotju ali če kljub zahtevi katerega izmed udeležencev arbitraže arbitražna odločba ni obrazložena;
6. arbitražne odločbe ni podpisal arbiter posameznik
ali vsi člani arbitražnega senata;
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7. je arbiter posameznik ali arbitražni senat prekoračil
meje svoje naloge;
8. je arbitražna odločba v nasprotju z določbami tega
zakona;
9. je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je prišlo
do arbitražne odločbe zaradi kaznivega dejanja priče, izvedenca, arbitra, udeleženca arbitraže, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ali drugega udeleženca
v arbitražnem postopku, ali če se arbitražna odločba opira
na ponarejeno listino ali na listino, v kateri je bila potrjena
neresnična vsebina.
(9) Tožba za razveljavitev arbitražne odločbe se vloži
pri pristojnem sodišču v 30 dneh od vročitve arbitražne
odločbe udeležencu arbitraže, razen v primeru iz 9. točke
prejšnjega odstavka, kjer teče ta rok od dneva, ko je udeleženec arbitraže dobil možnost uporabiti pravnomočno
sodbo pristojnega sodišča. Postopek je prednosten in
nujen.
Sedmo poglavje
VARSTVO PRAVIC
1. oddelek
SPLOŠNE DOLOČBE
Upravičenci
164. člen
(1) Tisti, čigar pravice iz tega zakona so bile kršene
(upravičenec), lahko zahteva zoper kršilca (kršilce) varstvo
pravic in povrnitev škode po pravilih o povzročitvi škode,
če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Enako varstvo lahko zahteva upravičenec, kadar
grozi dejanska nevarnost, da bodo kršene pravice po tem
zakonu.
Solidarnost upravičencev in kršilcev
165. člen
(1) Kadar je več upravičencev neke pravice iz tega
zakona, lahko vsak izmed njih zahteva varstvo celotne
pravice.
(2) Kadar je več kršilcev neke pravice iz tega zakona,
je vsak izmed njih zavezan za celotno kršitev.
Varstvo podatkov za upravljanje pravic
166. člen
(1) Šteje se, da je neka oseba kršila izključne pravice
po tem zakonu, kadar nedovoljeno stori katero od naslednjih dejanj, s katerimi povzroči, omogoči, olajša ali prikrije
kršitev pravic iz tega zakona:
1. odstranitev ali sprememba kateregakoli elektronskega podatka za upravljanje pravic;
2. reproduciranje, distribuiranje, uvoz zaradi distribuiranja, dajanje v najem ali priobčitev javnosti avtorskega
dela ali predmeta sorodnih pravic, glede katerega je bil
elektronski podatek za upravljanje pravic nedovoljeno odstranjen ali spremenjen.
(2) Podatki za upravljanje pravic iz prejšnjega odstavka pomenijo podatke, ki jih navedejo imetniki pravic
o identifikaciji predmeta pravic, avtorju, imetniku pravic,
pogojih uporabe ter njim ustrezne številke ali kode, če so
navedeni na primerku avtorskega dela oziroma predmeta
sorodnih pravic ali se pojavljajo v zvezi z njegovo priobčitvijo javnosti.
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Tehnični ukrepi
166.a člen
(1) Šteje se, da je neka oseba kršila izključne pravice po tem zakonu, kadar se izogne dejanskim tehničnim
ukrepom za varstvo avtorskih del ali predmetov sorodnih
pravic.
(2) Šteje se, da je neka oseba kršila izključne pravice
po tem zakonu, kadar proizvede, uvozi, distribuira, proda,
da v najem, oglašuje za prodajo ali najem ali poseduje za
gospodarske namene tehnologijo, napravo, proizvod, sestavni del ali računalniški program ali opravi storitve, ki:
1. se promovirajo, oglašujejo ali tržijo z namenom izognitve dejanskim tehničnim ukrepom ali
2. imajo majhen gospodarski pomen ali uporabo za
druge namene, kot za izognitev dejanskim tehničnim ukrepom ali
3. so načrtovani, proizvedeni, prirejeni ali izvajani
predvsem z namenom omogočanja ali olajšanja izognitve
dejanskim tehničnim ukrepom.
(3) »Tehnični ukrepi« po tem členu pomenijo vsako
tehnologijo, napravo, proizvod, sestavni del ali računalniški
program, ki je ob običajnem delovanju namenjen preprečevanju ali oviranju dejanj, ki jih imetnik pravic iz tega zakona
ni dovolil. Ti ukrepi se štejejo za »dejanske«, kadar uporabo
varovanega dela nadzorujejo imetniki pravic po tem zakonu
z nadzorom dostopa ali zaščitnim postopkom, kot so kodiranje, popačenje ali drugo spreminjanje varovanega dela,
ali z mehanizmom za nadzor razmnoževanja, ki zagotavlja,
da bo namen varstva dosežen.
(4) Ta člen se smiselno uporablja tudi za tehnologijo,
napravo, proizvod, sestavni del ali računalniški program, s
katerim se odstranijo ali spremenijo elektronski podatki za
upravljanje pravic (166. člen).
(5) Dejanja iz prejšnjih odstavkov ne pomenijo kršitve,
če se izvršijo pri posamičnih konkretnih primerih izvajanja
nalog javne varnosti ali zaradi zagotovitve pravilne izvedbe
katerih koli uradnih postopkov, kot so postopki v Državnem
zboru Republike Slovenije ali v Državnem svetu Republike
Slovenije, sodni, upravni in arbitražni postopki.
Dolžnost označevanja
166.b člen
Imetnik pravic ali uvoznik mora jasno in vidno označiti
na vsakem primerku avtorskega dela ali predmeta sorodnih
pravic, izdelanem ali uvoženem za gospodarske namene,
uporabo tehničnih ukrepov po tem zakonu in navesti:
1. podatke o tehničnem ukrepu in njegovih učinkih in
2. svojo firmo in kontaktni naslov za zagotovitev učinkovite izvedbe prvega odstavka 166.c člena tega zakona.
Uveljavljanje vsebinskih omejitev pravic
166.c člen
(1) Če imetnik pravic uporablja tehnične ukrepe po tem
zakonu, mora osebam, ki imajo zakonit dostop do primerka
avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic, na njihovo
zahtevo v najkrajšem možnem času s spremembo tehničnega ukrepa ali z drugimi sredstvi omogočiti uveljavitev
vsebinskih omejitev pravic iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Če imetnik pravic ne zagotovi sredstev iz prejšnjega odstavka, lahko osebe, ki uveljavljajo vsebinske omejitve
pravic, zahtevajo posredovanje mediatorja.
(3) Ob upoštevanju pogojev iz tega zakona, vključno
z morebitnim plačilom nadomestila, se lahko po prvem
odstavku tega člena vsebinske omejitve pravic uveljavijo v
naslednjih primerih:
1. uporaba v korist invalidnih oseb (47.a člen);
2. uporaba za namene pouka (49. člen);
3. privatno in drugo lastno reproduciranje (50. člen);
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4. uradni postopki (56. člen);
5. efemerni posnetki RTV organizacij (drugi odstavek
77. člena).
(4) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena ne veljajo
glede tehničnih ukrepov, ki so uporabljeni:
1. za izpolnitev obveznosti imetnika pravic po prvem
odstavku tega člena, vključno z izvajanjem ustreznih pogodb, sklenjenih za ta namen,
2. za varovana dela, ki se na podlagi ustrezne pogodbe uporabljajo v smislu 32.a člena tega zakona.
2. oddelek
SODNO VARSTVO
Zahtevki
167. člen
(1) Ob kršitvi izključnih pravic iz tega zakona lahko
upravičenec zahteva:
1. da se prepovejo kršenje in bodoče kršitve;
2. da se odpokličejo predmeti kršitve iz gospodarskih
tokov z upoštevanjem interesov dobrovernih tretjih oseb;
3. da se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo;
4. da se nepreklicno odstranijo predmeti kršitve iz
gospodarskih tokov;
5. da se uničijo predmeti kršitve;
6. da se uničijo sredstva kršitve, ki so izključno ali
pretežno namenjena ali se uporabijo za kršitev in so v
lasti kršilca;
7. da se upravičencu prepustijo predmeti kršitve proti
plačilu proizvodnih stroškov;
8. da se sodba objavi.
(2) Pri odločanju o odstranitvenih zahtevkih iz 2. do
7. točke prejšnjega odstavka sodišče upošteva vse okoliščine primera, zlasti sorazmernost med težo kršitve in zahtevkom ter interes upravičenca za zagotovitev učinkovitega
varstva pravic. Določbi 3. in 5. točke prejšnjega odstavka ne
veljata za zgrajene arhitekturne objekte, razen če je uničenje objekta glede na okoliščine primera ustrezno.
(3) V postopku proti osebi, katere storitve so bile
uporabljene za kršitev pravice, obstoj te kršitve pa je že
pravnomočno ugotovljen v postopku proti tretjemu, se
domneva, da je kršitev podana.
Povrnitev škode in civilna kazen
168. člen
(1) Za kršitve po tem zakonu veljajo splošna pravila
o povzročitvi škode, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Kršilec je dolžan plačati upravičencu odškodnino v
obsegu, ki se določi po splošnih pravilih o povrnitvi škode,
ali v obsegu, ki je enak dogovorjenemu ali običajnemu
honorarju ali nadomestilu za zakonito uporabo te vrste.
(3) Če je bila pravica iz tega zakona kršena namerno
ali iz hude malomarnosti, lahko upravičenec zahteva plačilo dogovorjenega ali običajnega honorarja ali nadomestila za tovrstno uporabo, povečanega do 200%, ne glede
na to, ali je zaradi kršitve pretrpel kakšno premoženjsko
škodo ali ne.
(4) Pri odločanju o zahtevku za plačilo civilne kazni
in odmeri njene višine sodišče upošteva vse okoliščine
primera, zlasti pa stopnjo krivde kršilca, velikost dogovorjenega ali običajnega honorarja ali nadomestila ter
preventivni namen civilne kazni.
(5) Če je premoženjska škoda večja od civilne kazni,
ima upravičenec pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.
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Denarno zadoščenje za nepremoženjsko škodo
169. člen
Neodvisno od povračila premoženjske škode, pa tudi
če premoženjske škode ni, lahko sodišče prisodi avtorju
ali izvajalcu pravično denarno odškodnino za pretrpljene
duševne bolečine zaradi kršitve njegovih moralnih pravic,
če spozna, da okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin
in njihovo trajanje, to opravičujejo.
Začasne odredbe
170. člen
(1) Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje
nedenarnih zahtevkov po tem zakonu, če upravičenec
izkaže za verjetno:
1. da je imetnik pravice iz tega zakona in
2. da je bila njegova pravica kršena ali grozi dejanska
nevarnost, da bo kršena.
(2) Upravičenec mora za verjetno izkazati tudi eno
izmed naslednjih predpostavk:
1. nevarnost, da bo uveljavitev zahtevkov onemogočena ali precej otežena;
2. da je odredba potrebna, da se prepreči nastanek
težko nadomestljive škode ali
3. da domnevni kršilec z izdajo začasne odredbe,
če bi se tekom postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi
utrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje
začasne odredbe nastale upravičencu.
(3) Upravičenec, ki predlaga izdajo začasne odredbe
brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotne stranke, mora poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka tega
člena izkazati za verjetno, da bi kakršnokoli odlašanje z
izdajo začasne odredbe povzročilo upravičencu nastanek
težko nadomestljive škode. V tem primeru se nasprotno
stranko obvesti najpozneje takoj po izvršitvi odredb.
(4) Upravičenec ni dolžan dokazovati nevarnosti, da
bo uveljavitev zahtevkov onemogočena ali precej otežena,
če izkaže za verjetno, da bi kršilec s predlagano odredbo
pretrpel le neznatno škodo. Šteje se, da je nevarnost
podana, če naj bi bili zahtevki uveljavljeni v tujini, razen v
primeru, če naj bi se terjatev uveljavljala v državi članici
Evropske unije.
(5) Sodišče sme za zavarovanje nedenarnih zahtevkov po prvem odstavku tega člena izdati vsako začasno
odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja,
zlasti pa:
1. da se domnevnemu kršilcu prepove domnevno
kršenje in bodoče kršitve;
2. da se zasežejo, izključijo iz prometa in shranijo
predmeti kršitve ter sredstva kršitve, ki so izključno ali
pretežno namenjena ali se uporabijo za kršitev.
(6) Sodišče mora odločiti o ugovoru zoper sklep o
začasni odredbi v 30 dneh od dneva vložitve odgovora
na ugovor oziroma od poteka roka za vložitev odgovora
na ugovor.
(7) V postopku za izdajo začasne odredbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, če
ni s tem zakonom določeno drugače. Postopek je nujen.
Zavarovanje dokazov
171. člen
(1) Sodišče izda sklep za zavarovanje dokazov, če
upravičenec predloži razumno dosegljive dokaze o tem,
da:
1. je imetnik pravice iz tega zakona,
2. je bila njegova pravica kršena ali grozi dejanska
nevarnost, da bo kršena, in
3. bodo dokazi o kršitvi uničeni ali jih kasneje ne bi
bilo mogoče izvesti.
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(2) Upravičenec, ki zahteva izdajo sklepa za zavarovanje dokazov brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotne stranke, mora poleg pogojev iz prejšnjega
odstavka izkazati za verjetno, da obstaja nevarnost, da
bodo dokazi o kršitvi zaradi ravnanja nasprotne stranke
uničeni ali jih kasneje ne bi bilo mogoče izvesti. V tem
primeru se nasprotno stranko obvesti najpozneje takoj po
izvršitvi sklepa.
(3) Sodišče sme s sklepom iz prvega odstavka tega
člena odrediti izvedbo kateregakoli dokaza, zlasti:
1. ogled prostorov, poslovne dokumentacije, inventarja, baz podatkov, računalniških pomnilnih enot ali drugih
stvari;
2. zaseg vzorcev predmetov kršitve;
3. pregled in izročitev listin;
4. določitev in zaslišanje izvedencev in
5. zaslišanje prič.
(4) Zavarovanje dokazov je dovoljeno zahtevati tudi
potem, ko postane odločba, s katero je postopek končan,
pravnomočna, če je to potrebno pred postopkom ali med
postopkom z izrednimi pravnimi sredstvi.
(5) V postopku zavarovanja dokazov po tem členu
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo
in zavarovanje, o začasnih odredbah, razen če ni s tem
zakonom drugače določeno. Postopek je nujen.
(6) Če se kasneje izkaže, da je predlog neutemeljen
ali da ga upravičenec ni upravičil, ima nasprotna stranka
pravico zahtevati:
1. vrnitev odvzetih predmetov;
2. prepoved uporabe pridobljenih informacij in
3. povračilo škode.
(7) Sodišče mora v postopku zavarovanja dokazov po
tem členu zagotoviti varstvo zaupnih podatkov strank ter
zagotoviti, da se sodni postopki ne uporabljajo v slabi veri
z izključnim namenom pridobiti zaupne podatke nasprotne
stranke.
Dolžnost obveščanja
172. člen
(1) Sodišče lahko v pravdi zaradi kršitve pravic na
podlagi upravičene zahteve stranke naloži kršilcu, da sporoči podatke o izvoru in distribucijskih tokovih blaga ali
storitev, ki kršijo pravico iz tega zakona.
(2) Sodišče lahko naloži, da podatke iz prejšnjega
odstavka sporočijo tudi naslednje osebe, ki v gospodarskem obsegu:
1. posedujejo blago, s katerim se krši pravica,
2. uporabljajo storitve, s katerimi se krši pravica ali
3. zagotavljajo storitve, uporabljene v dejavnosti, s
katero se krši pravica.
Šteje se, da je bilo dejanje storjeno v gospodarskem
obsegu, če se izvaja za neposredno ali posredno gospodarsko korist.
(3) Sodišče lahko naloži, da podatke iz prvega odstavka tega člena sporoči tudi oseba, za katero je katera
od oseb iz prejšnjega odstavka navedla, da je bila vpletena
v proizvodnjo, izdelavo ali distribucijo blaga ali opravljanja
storitev.
(4) Podatki iz prvega odstavka tega člena lahko vključujejo:
1. imena in naslove oziroma firme in sedeže proizvajalcev, izdelovalcev, distributerjev, dobaviteljev in drugih
prejšnjih imetnikov blaga ali ponudnikov storitev ter predvidenih trgovcev na debelo in na drobno in
2. podatke o proizvedenih, izdelanih, dostavljenih,
prejetih ali naročenih količinah in cenah, doseženih za
blago ali storitve.
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Predložitev dokazov
173. člen
(1) Če je sodišče odločilo, da bo izvedlo predlagani
dokaz, predlagana dokazna sredstva pa so pri nasprotni
stranki, mora nasprotna stranka na zahtevo sodišča predložiti dokazna sredstva, s katerimi razpolaga.
(2) Prejšnji odstavek velja tudi glede bančnih, finančnih
in poslovnih listin, ki so pod nadzorom nasprotne stranke,
če gre za kršitev v gospodarskem obsegu.
(3) V postopku predložitve dokazov se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(4) Sodišče mora po izvedbi dokaza iz prvega odstavka tega člena zagotoviti varstvo zaupnih podatkov pravdnih
strank ter zagotoviti, da se sodni postopki ne uporabljajo v
slabi veri z izključnim namenom pridobiti zaupne podatke
nasprotne stranke.
3. oddelek
UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARSTVA
Register
174. člen
(1) Zaradi zavarovanja dokazov ali iz drugih razlogov
lahko imetniki pravic iz tega zakona vpišejo ali shranijo
izvirnike ali primerke svojih del, fonograme, videograme ali
predmete kake druge svoje pravice v register zavarovanih
del pri pristojni organizaciji.
(2) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da ustrezne pravice na registriranih delih obstajajo in da pripadajo
tisti osebi, ki je v registru označena kot njen imetnik.
(3) Register iz prvega odstavka tega člena je za določeno vrsto del eden za vso državo, javen in ga vodi organizacija, ki jo za to pooblasti urad.
(4) Če nastane dvom, ali gre za avtorsko delo, daje
mnenje organizacija iz prejšnjega odstavka.
(5) Določbe tega člena nimajo vpliva na nastanek in
varstvo pravic po tem zakonu.
Znaki o pridržanih izključnih pravicah
175. člen
(1) Izključni imetniki avtorskih pravic iz tega zakona
lahko opremijo izvirnik ali primerke svojega dela z znakom (c)
pred svojim imenom ali firmo in letom prve objave.
(2) Izključni imetniki pravic na fonogramih iz tega zakona lahko opremijo izvirnik ali primerke svojega izdanega
fonograma ali njihove ovitke z znakom P pred svojim imenom ali firmo in letom prve izdaje.
(3) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da obstajajo izključne pravice na delih oziroma fonogramih, ki so
opremljeni z znaki iz tega člena in da pripadajo tisti osebi,
ki je ob tem znaku navedena.
(4) Določbe tega člena nimajo vpliva na nastanek in
varstvo pravic po tem zakonu.
Osmo poglavje
RAZMERJA S TUJIMI ELEMENTI
Splošno
176. člen
(1) Varstvo po tem zakonu uživajo avtorji in imetniki
sorodnih pravic, ki so državljani Republike Slovenije ali
držav članic Evropske unije ali imajo stalno prebivališče ali
sedež na območju Republike Slovenije.
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(2) Druge tuje fizične ali pravne osebe (tujci) uživajo
enako varstvo kot osebe iz prejšnjega odstavka, če tako
določa mednarodna pogodba ali ta zakon, ali če je podana
dejanska vzajemnost.
(3) Ne glede na določbe tega poglavja uživajo tujci
varstvo po tem zakonu:
1. glede moralnih pravic – v vsakem primeru;
2. glede sledne pravice in pravice do nadomestila za
privatno ali drugo lastno reproduciranje – pod pogojem
dejanske vzajemnosti.
(4) Vzajemnost mora dokazati tisti, ki se nanjo sklicuje.
(5) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na države
članice Evropske unije, veljajo tudi za države članice Evropskega gospodarskega prostora.
Avtorji
177. člen
(1) Varstvo po tem zakonu uživajo avtorji:
1. ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji;
2. glede tistih del, ki so v Republiki Sloveniji izdana
prvič ali pa v 30 dneh od dneva, ko so bila izdana v kakšni
drugi državi;
3. glede avdiovizualnih del, katerih producent ima svoj
sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji;
4. glede arhitekturnih in likovnih del, ki so kot nepremičnina ali njen trdni sestavni del na ozemlju Republike
Slovenije.
(2) Če je avtorsko delo ustvarilo več avtorjev, uživajo
varstvo po tem zakonu vsi, če vsaj en od njih izpolnjuje
enega od pogojev iz prejšnjega odstavka.
Izvajalci
178. člen
(1) Varstvo po tem zakonu uživajo izvajalci:
1. ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji;
2. katerih izvedbe potekajo na ozemlju Republike Slovenije;
3. katerih izvedbe so posnete na fonograme, ki uživajo
varstvo po tem zakonu;
4. katerih izvedbe so zajete, ne da bi bile posnete na
fonograme, v oddajah RTV organizacij, ki uživajo varstvo
po tem zakonu.
(2) Če sodeluje pri izvedbi več izvajalcev, uživajo varstvo po tem zakonu vsi, če je vsaj en od njih državljan Republike Slovenije ali ima prebivališče v Republiki Sloveniji.
Proizvajalci fonogramov, filmski producenti in založniki
179. člen
(1) Varstvo po tem zakonu uživajo proizvajalci fonogramov in filmski producenti, katerih fonogram ali videogram je
bil prvič posnet v Republiki Sloveniji.
(2) Varstvo po tem zakonu uživajo tudi založniki glede
svojih sorodnih pravic, če je njihova izdaja v Republiki Sloveniji izdana prvič ali v 30 dneh od dneva, ko je bila izdana
v kakšni drugi državi.
RTV organizacije
180. člen
Varstvo po tem zakonu uživajo RTV organizacije, ki
prenašajo svoje oddaje po oddajnikih, ki so na ozemlju
Republike Slovenije.
Primerjava rokov trajanja
181. člen
Za tuje imetnike sorodnih pravic, ki uživajo varstvo po
tem zakonu, veljajo roki trajanja teh pravic iz tega zakona,
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s tem, da potečejo najkasneje na dan, ko poteče varstvo
v državi, katere državljani so ali kjer imajo sedež, in da ne
morejo biti daljši od rokov po tem zakonu.
Priobčitev javnosti po satelitu
182. člen
(1) Varstvo po tem zakonu uživajo avtorji in imetniki
sorodnih pravic, katerih delo ali predmet sorodnih pravic
so priobčeni javnosti po satelitu, če se v Republiki Sloveniji
vnesejo pod nadzorom in odgovornostjo RTV organizacije
ustrezni programski signali v neprekinjeno komunikacijsko
verigo, ki vodi k satelitu in nazaj na zemljo.
(2) Varstvo po tem zakonu velja tudi, če ni izpolnjen
pogoj iz prejšnjega odstavka, pa
1. je v Republiki Sloveniji usmerjevalna postaja, iz
katere se prenašajo programski signali, ali
2. ima RTV organizacija, ki je naročila priobčitev javnosti po satelitu, svoj sedež v Republiki Sloveniji.
Apatridi in begunci
183. člen
(1) Avtorji in imetniki sorodnih pravic, ki nimajo državljanstva ali ga ni mogoče ugotoviti, uživajo enako varstvo
po tem zakonu kot državljani Republike Slovenije, če imajo
v njej svoje prebivališče.
(2) Če nimajo prebivališča ali ga ni mogoče ugotoviti,
uživajo v Republiki Sloveniji enako varstvo kot državljani
Republike Slovenije, če imajo v njej svoje bivališče.
(3) Če nimajo v Republiki Sloveniji niti prebivališča niti
bivališča, uživajo v Republiki Sloveniji enako varstvo kot
državljani države, v kateri imajo svoje prebivališče oziroma
bivališče.
(4) Določbe tega člena veljajo tudi za avtorje in imetnike sorodnih pravic, ki imajo po mednarodnih pogodbah ali
predpisih Republike Slovenije status begunca.
Deveto poglavje
KAZENSKE DOLOČBE
184. člen
(1) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. ki brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu,
reproducira, distribuira, da v najem, javno izvede, javno
prenese, javno predvaja, javno prikaže, radiodifuzno oddaja, radiodifuzno retransmitira, sekundarno radiodifuzno
oddaja, da na voljo javnosti, predela, avdiovizualno priredi ali kako drugače uporabi delo oziroma primerek dela
(21. in 22. člen);
2. ki poseduje primerek računalniškega programa za
gospodarske namene, za katerega se zaveda ali bi se moral in mogel zavedati, da je nedovoljen primerek (2. točka
116. člena);
3. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira,
snema, javno prenaša ali radiodifuzno oddaja živo izvedbo
ali reproducira, da na voljo javnosti, distribuira ali da v
najem fonogram ali videogram s svojo izvedbo ali kako
drugače uporabi izvedbo (121. člen);
4. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira,
distribuira, da v najem ali na voljo javnosti ali kako drugače
uporabi fonogram ali videogram (129. in 134. člen);
5. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, radiodifuzno
retransmitira, snema, reproducira, distribuira, da na voljo
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javnosti ali kako drugače uporabi oddajo oziroma posnetek
oddaje (137. člen);
6. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira, da v najem ali na voljo javnosti ali kako
drugače uporabi podatkovno bazo oziroma njen primerek
(141.c člen);
7. ki odstrani ali spremeni elektronski podatek za upravljanje pravic (1. točka prvega odstavka 166. člena);
8. ki reproducira, distribuira, uvozi zaradi distribuiranja,
da v najem ali priobči v javnosti avtorsko delo ali predmet
sorodnih pravic oziroma njihov primerek, glede katerega
je bil elektronski podatek za upravljanje pravic nedovoljeno odstranjen ali spremenjen (2. točka prvega odstavka
166. člena);
9. ki se izogne dejanskim tehničnim ukrepom ali proizvede, uvozi, distribuira, proda, da v najem, oglašuje za
prodajo ali najem, poseduje za gospodarske namene tehnologijo, napravo, proizvod, sestavni del ali računalniški
program, ali opravi storitev z namenom neupravičene izognitve dejanskim tehničnim ukrepom v primerih iz drugega
odstavka 166.a člena (prvi in drugi odstavek 166.a člena);
10. ki proizvede, uvozi, distribuira, proda, da v najem,
oglašuje za prodajo ali najem ali poseduje za gospodarske
namene tehnologijo, napravo, proizvod, sestavni del ali
računalniški program za odstranitev ali spremembo elektronskega podatka za upravljanje pravic (četrti odstavek
166.a člena).
(2) Z globo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Predmeti, ki so nastali s prekrškom, se vzamejo.
(5) O prekršku iz tega člena se odloča po hitrem postopku.
185. člen
(1) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. ki pristojni kolektivni organizaciji na njeno zahtevo
ne pošlje v roku podatkov o vrsti in številu prodanih ali uvoženih naprav za tonsko in vizualno snemanje, naprav za
fotokopiranje, praznih nosilcev zvoka ali slike ter podatkov
o prodanih fotokopijah, ki so potrebni za izračun dolžnega
nadomestila (tretji odstavek 38. člena);
2. ki pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku
sporedov uporabljenih del (prvi, tretji in četrti odstavek
159. člena);
3. ki pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku
potrebnih podatkov za izračun dolžnega nadomestila (peti
odstavek 159. člena);
4. ki osebi, ki ima zakonit dostop do primerka avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic, ne zagotovi sredstev,
ki ji omogočajo uveljavljanje vsebinskih omejitev pravic
(166.c člen).
(2) Z globo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
186. člen
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb, ki so
sankcionirane v 184. in 185. členu tega zakona, opravlja
tržna inšpekcija. Te zadeve se obravnavajo kot nujne.
(2) Kadar inšpektor ugotovi, da gre za prekršek iz
prejšnjega odstavka:
1. zaseže predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni
za prekršek ali so nastali s prekrškom, in
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2. z odločbo odredi, da se v določenem roku odpravijo
ugotovljene nepravilnosti.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP
(Uradni list RS, št. 21/95) vsebuje naslednje prehodne
in končne določbe:
Deseto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
187. člen
(1) Določbe tega zakona o nadomestilu za privatno
ali drugo lastno reproduciranje (37. do 39. člen) se začnejo
uporabljati po dveh letih od uveljavitve tega zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije izda predpis iz prvega
odstavka 39. člena tega zakona najkasneje v roku enega
leta od uveljavitve tega zakona.
188. člen
Določbe tega zakona o nadomestilu za javno priobčitev fonograma (122. in 130. člen) se začnejo uporabljati po
dveh letih od uveljavitve tega zakona.
189. člen – upoštevan ZASP-A
(1) Organizacije avtorjev, ki so pred uveljavitvijo tega
zakona kolektivno uveljavljale avtorske pravice po 91.
in 93. členu zakona o avtorski pravici (Uradni list SFRJ,
št. 19/78, 24/86, 21/90), lahko nadaljujejo z delom brez dovoljenja urada, dokler urad ne izda dovoljenja za kolektivno
uveljavljanje istih pravic kolektivni organizaciji, ki izpolnjuje
pogoje iz tega zakona.
(2) Tarife, ki so jih sprejele organizacije avtorjev pred
uveljavitvijo tega zakona na podlagi 91.a člena zakona o
avtorski pravici, se uporabljajo do uveljavitve splošnih ali
posebnih tarif na podlagi 153. člena tega zakona.
(3) Če se v enem letu od uveljavitve tega zakona ne
ustanovijo ustrezne kolektivne organizacije, lahko urad izda
začasno dovoljenje za kolektivno uveljavljanje določenih
pravic pravni osebi, ki ne izpolnjuje pogojev iz 149. člena
tega zakona, v katerem določi rok in pogoje za začasno
kolektivno uveljavljanje pravic.
(4) Pravice, ki se po tem zakonu uveljavljajo samo
kolektivno, se lahko uveljavljajo individualno, dokler urad ne
izda dovoljenja za njihovo kolektivno uveljavljanje ali dokler
ni sklenjena ustrezna kolektivna avtorska pogodba.
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(2) Ta zakon velja za fonograme proizvajalcev fonogramov, glede katerih ob njegovi uveljavitvi še ni preteklo
20 let, odkar so bili prvič posneti.
(3) Ta zakon velja za videograme, za RTV oddaje in
za izdaje založnikov kot predmete sorodnih pravic, ki so bili
prvič posneti oziroma prvič radiodifuzno oddajane oziroma
prvič zakonito izdane po njegovi uveljavitvi.
(4) Ta zakon velja za podatkovne baze kot predmete
sorodne pravice, ki so bile izdelane po 1. 1. 1983.
194. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati Zakon o avtorski pravici (Uradni list SFRJ,
št. 19/78, 24/86, 21/90).
(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati
Samoupravni sporazum o pravicah, obveznostih in odgovornostih založniških organizacij in avtorjev pri sklepanju
pogodb (Uradni list SRS, št. 7/88).
195. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah – ZASP-A (Uradni list RS,
št. 9/01) vsebuje naslednjo končno določbo:
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah – ZASP-B (Uradni list
RS, št. 43/04) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

192. člen
Za pogodbe o uporabi del in predmetov sorodnih pravic, ki bodo veljale ob uveljavitvi tega zakona, se njegove
določbe o priobčitvi javnosti po satelitu uporabljajo šele od
1. 1. 2000 dalje, če bodo takrat še veljale.

24. člen
(1) Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji veljajo roki trajanja pravic po Zakonu o avtorski
in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01 in
30/01-ZCUKPIL) tudi za avtorska dela in predmete sorodnih pravic, ki niso varovani na podlagi prvega, drugega
in tretjega odstavka 193. člena zakona, če so na ta dan
varovani v vsaj eni državi članici Evropske unije (oživitev
varstva).
(2) Prejšnji odstavek ne vpliva na dejanja uporabe
varovanih del, ki so bila začeta ali izvedena pred dnem, navedenim v prejšnjem odstavku. Uporabnik teh del lahko:
1. neomejeno in neodplačno distribuira zaloge, ki so
nastale pred tem dnem, in
2. zahteva ponovni prenos materialnih pravic v prvotno
dejansko izvajanem obsegu, vendar le za nadaljnja tri leta
od tega dne in proti plačilu primernega nadomestila.
(3) Pravice, ki so bile prenesene za ves čas njihovega trajanja s pogodbo, ki je bila sklenjena pred dnem iz
prvega odstavka tega člena, ali kako drugače, se štejejo
za prenesene pod dosedanjimi pogoji tudi za dodatni čas
oživitve varstva.
(4) Obstoj varstva neke pravice v državi članici Evropske unije mora dokazati tisti, ki se nanj sklicuje.

193. člen – upoštevan ZASP-A
(1) Ta zakon velja za vsa avtorska dela in izvedbe izvajalcev, ki so ob njegovi uveljavitvi uživala varstvo
na podlagi zakona o avtorski pravici (Uradni list SFRJ,
št. 19/78, 24/86, 21/90).

25. člen
Določbe tega zakona o izčrpanju pravice distribuiranja (4. člen tega zakona) in o razmerjih s tujimi elementi
(20. člen tega zakona) se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.

190. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za pogodbe ali
dejanja uporabe, ki so bile sklenjene ali izvršene pred njegovo uveljavitvijo, če ni s tem zakonom drugače določeno.
191. člen
Določbe tega zakona o računalniških programih in bazah podatkov se uporabljajo tudi za računalniške programe
in baze podatkov, ki so bili ustvarjeni pred dnem njegove
uveljavitve, če se s tem ne posega v pogodbe in pravice, ki
so bile sklenjene ali pridobljene do tega dne.
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26. člen
(1) Kolektivne organizacije uskladijo svoje delovanje
z določbami tega zakona v enem letu od uveljavitve tega
zakona.
(2) Postopki izdaje dovoljenja za kolektivno upravljanje
avtorskih ali sorodnih pravic, ki na dan uveljavitve tega zakona niso končani, se nadaljujejo po določbah tega zakona.
(3) Postopki za odobritev tarif, ki na dan uveljavitve
tega zakona niso končani, se ustavijo.
(4) Tarife kolektivnih organizacij, ki veljajo na dan
uveljavitve tega zakona, se obravnavajo kot veljavni skupni
sporazumi o tarifi po določbah tega zakona.
27. člen
(1) Globe, določene s tem zakonom, se do začetka
uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v
postopkih o prekrških izrekajo kot denarne kazni v mejah,
določenih z 21. in 22. členom tega zakona.
(2) Določbe 21. in 22. člena tega zakona se za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika začnejo uporabljati s 1. januarjem 2005.
28. člen
Podzakonski predpis iz 163. člena zakona se izda v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
29. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe 4., 16., 20., 24. in 25. člena tega zakona
se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije
k Evropski uniji.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah – ZASP-C (Uradni list
RS, št. 17/06) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Postopki, ki ob uveljavitvi tega zakona tečejo na podlagi 2. oddelka Sedmega poglavja zakona, se končajo po
do sedaj veljavnih določbah zakona.
17. člen
Do uvedbe evra kot denarne enote v Republiki Sloveniji se zneski iz 3. člena tega zakona, določeni v evrih,
obračunavajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, veljavnem na dan prodaje izvirnika likovnega dela.
18. člen
Uredbo iz 7. člena tega zakona izda Vlada Republike
Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1880.

Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni
shemi in subvencijah mladim družinam za
prvo reševanje stanovanjskega vprašanja
(uradno prečiščeno besedilo) (ZNSVS-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. aprila

Uradni list Republike Slovenije
2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim
družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, ki
obsega:
– Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi
– ZNSVS (Uradni list RS, št. 86/00 z dne 26. 9. 2000),
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 4. člena in drugega odstavka 43. člena Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi,
št. U-I-283/00-16 (Uradni list RS, št. 79/01 z dne 10. 10.
2001) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi – ZNSVS-A (Uradni
list RS, št. 14/06 z dne 14. 2. 2006).
Št. 805-01/00-8/7
Ljubljana, dne 4. aprila 2006
EPA 710-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O NACIONALNI STANOVANJSKI VARČEVALNI
SHEMI IN SUBVENCIJAH MLADIM DRUŽINAM
ZA PRVO REŠEVANJE STANOVANJSKEGA
VPRAŠANJA
uradno prečiščeno besedilo
(ZNSVS-UPB1)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa nacionalno stanovanjsko varčevalno
shemo kot sistemsko podlago za vzpodbujanje dolgoročnega stanovanjskega varčevanja (v nadaljnjem besedilu:
varčevanja) in povečanja obsega ugodnega dolgoročnega
stanovanjskega kreditiranja.
Nacionalna stanovanjska varčevalna shema (v nadaljnjem besedilu: NSVS) s sistemom državnih premij
omogoča in zagotavlja državljanom ugodno dolgoročno
varčevanje s pravico do nizko obrestovanih bančnih dolgoročnih stanovanjskih posojil (v nadaljnjem besedilu: posojilo) po pogojih tega zakona.
2. člen
Ta zakon določa:
1. obseg varčevanja,
2. pogoje varčevanja,
3. višino in pogoje za premijo kot državno vzpodbudo
za varčevanje,
4. pogoje za uporabo pridobljenih posojil in premij iz
prejšnje točke in
5. pogoje stanovanjskega kreditiranja.
3. člen
Pri določanju obsega in pogojev varčevanja, višine in
pogojev za premije in pogojev stanovanjskega kreditiranja
veljajo splošna pravila bančništva in predpisi, s katerimi
je urejeno vodenje monetarne politike, nadzor bančnega
poslovanja in skrb za stabilnost finančnega sistema, če ni
s tem zakonom drugače določeno.
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4. člen
(razveljavljen)
2. OBSEG VARČEVANJA
5. člen
Država zagotavlja možnost varčevanja v NSVS z določitvijo obsega pravic za sklepanje pogodb o varčevanju
v NSVS (v nadaljnjem besedilu: varčevalna pogodba) za
vsako leto.
6. člen
Pravice za sklepanje varčevalnih pogodb pridobi banka v okviru posameznega razpisa iz 8. člena tega zakona.
Pravice za sklepanje varčevalnih pogodb so razdeljene na lote.
En lot daje pravico banki za sklenitev ene varčevalne
pogodbe s pogodbenim mesečnim obrokom v višini mesečnega obroka, določenega v 12. členu tega zakona. V okviru
posamezne varčevalne pogodbe banka lahko izkoristi več
lotov, če je višina pogodbenega mesečnega obroka mnogokratnik mesečnega obroka.
7. člen
Glede na razmere na stanovanjskem trgu Vlada Republike Slovenije vsaj enkrat na leto s sklepom določi obseg
pravic za sklepanje varčevalnih pogodb. Sklep se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
Pravice za sklepanje varčevalnih pogodb pridobijo
banke na podlagi javnega razpisa Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije.
Na razpis se lahko prijavijo banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
1. imajo veljavno dovoljenje za opravljanje bančnih
storitev,
2. imajo v skladu s predpisi o bančništvu zagotovljeno
poslovno mrežo za poslovanje s prebivalstvom in
3. sprejemajo pogoje NSVS, kot jih določa ta zakon.
9. člen
Izbor bank in razdelitev pravic za sklepanje varčevalnih pogodb po predhodnem mnenju Banke Slovenije opravi
Stanovanjski sklad Republike Slovenije tako, da upošteva:
1. regionalno porazdelitev,
2. delež dolgoročnih posojil prebivalstvu v bilančni
vsoti bank in
3. pokritost s poslovno mrežo.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije oblikuje predlog izbora bank v 10 dneh po zaključku roka za prijavo
na javni razpis iz prvega odstavka 8. člena tega zakona in
ga takoj pošlje v mnenje Banki Slovenije. Banka Slovenije
v roku 10 dni poda mnenje v zvezi s predlaganim izborom
bank. Stanovanjski sklad Republike Slovenije najkasneje
v roku 10 dni po prejemu mnenja Banke Slovenije opravi
dokončen izbor bank.
Izbor bank iz prvega odstavka tega člena se zaključi s
sklepom, zoper katerega je dopustna posebna pritožba na
Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Zoper dokončno
odločitev je dopustna pritožba na pristojni organ Banke
Slovenije.
Prednostno dobijo pravice za sklepanje varčevalnih
pogodb banke, ki varčevalcem v NSVS po izteku varčevanja
nudijo poleg stanovanjskih posojil v dvakratnem znesku
privarčevanih sredstev še dodatna stanovanjska posojila
pod pogoji iz tega zakona.
Izbrane banke s Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije sklenejo pogodbo o sodelovanju pri izvajanju
NSVS, s katero so med drugim določeni enotni obrazci
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varčevalnih in posojilnih pogodb, načini, oblike in roki poročanja bank Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije,
kot tudi način obračunavanja in nakazovanja premij, kot to
določa ta zakon.
Banka pridobljene pravice za sklepanje varčevalnih
pogodb ne sme prenesti na drugo banko.
Banka mora pridobljene pravice za sklepanje varčevalnih pogodb izrabiti v roku šestih mesecev od podpisa
pogodbe iz petega odstavka tega člena, sicer lahko Stanovanjski sklad Republike Slovenije ponudi in dodeli neizrabljene pravice drugim bankam, ki na razpisu niso pridobile
želene višine pravic, pa so svoje pravice že izkoristile.
V primeru odstopa varčevalca od varčevalne pogodbe
iz 1. točke prvega odstavka 21. člena tega zakona banka
ponovno razpolaga s temi pravicami za sklepanje varčevalnih pogodb v enaki višini.
3. POGOJI VARČEVANJA V NSVS
10. člen
Varčevalec lahko začne dolgoročno varčevati v NSVS
v okviru bankam razdeljenih pravic za sklepanje varčevalnih
pogodb iz 9. člena tega zakona na podlagi javnega poziva
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
Javni poziv vsebuje zlasti:
1. seznam bank, ki so pridobile pravice za sklepanje
varčevalnih pogodb, in obseg pridobljenih pravic,
2. pogoje varčevanja in kreditiranja,
3. pogoje za pridobitev premije,
4. začetek sklepanja varčevalnih pogodb.
Javni poziv objavi Stanovanjski sklad Republike Slovenije najkasneje v roku 30 dni od izbora bank iz 9. člena
tega zakona. Javni poziv vsebuje tudi rok za pričetek sklepanja pogodb, ki pa ne sme biti krajši kot 15 dni od njegove
objave. Javni poziv se objavi tako, da je dostopen javnosti,
objavljen pa mora biti tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen
Varčevalec sklene varčevalno pogodbo v bankah iz
petega odstavka 9. člena tega zakona.
Stranka varčevalne pogodbe je poleg varčevalca in
banke še Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki jamči
za izplačilo premij skladno s tem zakonom.
Obveznosti in pravice iz pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko varčevalec kadarkoli prenese na zakonca oziroma
osebo, kateri v skladu s predpisi o zakonski zvezi pripadajo
enake pravice kot zakonskemu partnerju, otroke ali vnuke.
Banka ne sme zaračunavati dodatnih stroškov za sklenitev in vodenje varčevalne pogodbe, odobritev in sklenitev
posojilne pogodbe ter vodenje posojila.
3.1. Način varčevanja
12. člen
Vlada Republike Slovenije za vsak razpis pravic iz
7. člena tega zakona določi višino najnižjega mesečnega
obroka varčevanja v NSVS (v nadaljnjem besedilu: mesečni
obrok).
Varčevalec lahko varčuje v višini mesečnega obroka
ali v višini njegovega mnogokratnika. Za višino se odloči
ob podpisu varčevalne pogodbe (v nadaljnjem besedilu:
pogodbeni mesečni obrok).
13. člen
(črtan)
14. člen
Varčevalec lahko vplačuje pogodbene mesečne obroke vsak mesec, za več mesecev skupaj ali enkrat na leto.
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15. člen
Varčevalec lahko v okviru posameznega varčevalnega
leta vplača poljubno število mesečnih obrokov tudi vnaprej.
V okviru varčevalnega leta mora biti vplačan znesek v višini
vsaj desetih mesečnih varčevalnih zneskov. Višina privarčevanih sredstev se ugotavlja na osnovi vseh vplačil v okviru
varčevalnega leta.
16. člen
(črtan)
3.2. Varčevalna doba
17. člen
Varčevalna doba v NSVS je najmanj pet let in največ
deset let. Dolžina varčevalne dobe se opredeli s pogodbo.
Varčevalec lahko podaljša varčevalno dobo, če to sporoči
banki en mesec pred iztekom varčevalne pogodbe, kar
uredita z aneksom k pogodbi.
18. člen
Varčevanje po varčevalni pogodbi preneha zadnji dan
v šestdesetem oziroma v vsakem nadaljnjem dvanajstem
mesecu po sklenitvi varčevalne pogodbe.
Varčevalec lahko razpolaga s privarčevanimi sredstvi v
petnajstih dneh po izteku varčevalne pogodbe. Za privarčevana sredstva se štejejo vsa plačila po pogodbi in obresti,
brez premij.
Premija pripada tistemu varčevalcu, ki v dveh letih po
izteku varčevalne pogodbe privarčevana sredstva porabi za
namene, določene s tem zakonom, oziroma najame posojilo
za namene, določene s tem zakonom.
Banka mora v primeru, da varčevalec ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, vrniti Stanovanjskemu skladu
Republike Slovenije znesek sredstev, enak višini plačanih
premij za to varčevalno pogodbo. Banka mora sredstva
vrniti v tridesetih dneh po preteku roka, v katerem je varčevalec dolžan dokazati namensko porabo privarčevanih
sredstev ali najeti posojilo.
19. člen
Banka obrestuje varčevalcu vplačila po obrestnih merah, ki jih s sklepom določi Vlada Republike Slovenije ob
sprejetju sklepa o določitvi obsega pravic za sklepanje
varčevalnih pogodb, v odvisnosti od donosnosti dolgoročnih
državnih vrednostnih papirjev.
Banka obračunava obresti iz prejšnjega odstavka na
zneske vplačil varčevalca od dneva nakazila in jih pripiše
glavnici ob koncu vsakega pogodbenega leta.
20. člen
Obrestne mere za varčevanje iz 19. člena tega zakona
so fiksne za obdobje enega leta.
Ne glede na morebitne spremembe obrestnih mer
pa obrestni razmik z obrestnimi merami iz 30. člena tega
zakona ostaja praviloma nespremenjen.
Vlada Republike Slovenije določi obrestno mero v
višini 75% tržne donosnosti obveznic Republike Slovenije
v domači valuti s fiksno obrestno mero in ročnostjo nad
devet let in šest mesecev. Obrestna mera se spremeni,
kadar donosnost odstopa od izhodišča za več kakor 10%.
V tem primeru se spremenijo tudi obrestne mere, in sicer
za odstotek odstopanja donosnosti.
Odstopanja se ugotavljajo dvakrat na leto, prilagoditev
pa se opravi enkrat na leto, če v dveh zaporednih ugotavljanjih donosnost odstopa za več kakor 10%.
V primeru iz prejšnjega odstavka se novo izhodišče
določi na dan drugega ugotavljanja odstopanja od izhodišča. Ugotavljanje se opravi 15. maja in 15. novembra
oziroma zadnji delovni dan pred tem datumom, če je ta na
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dela prost dan oziroma na dan, ko se podatki ne objavljajo.
Sprememba obrestne mere se začne uporabljati 1. januarja
ali 1. julija.
21. člen
Varčevalec obvesti banko o odstopu od pogodbe s
priporočenim pismom ali s podpisom izjave banki. V tem
primeru mu pripadajo samo obresti na privarčevana sredstva, ne pa tudi premije, in sicer:
1. Pri odstopu pred enim letom varčevanja – kot za
vloge na vpogled, ki veljajo pri banki, s katero je sklenjena
pogodba;
2. Pri odstopu po enem letu varčevanja – v pogodbeni
višini.
Šteje se, da je varčevalec odstopil od pogodbe z
dnem, ko je banka prejela priporočeno pismo z obvestilom
o odstopu, oziroma z dnem podpisa izjave banki, oziroma
po poteku roka iz 22. člena tega zakona.
Vsa sredstva, ki so jih banke vrnile Stanovanjskemu
skladu Republike Slovenije iz naslova premij in poračuna
obresti v tekočem mesecu, Stanovanjski sklad Republike
Slovenije v 15 dneh nakaže v integralni proračun Republike
Slovenije.
22. člen
Če varčevalec ne vplača v varčevalnem letu vsaj desetih mesečnih zneskov, mu mora banka s priporočenim pismom dati dodatni rok za izpolnitev njegove obveznosti. Če
v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni, varčevalec ne vplača
manjkajočih zneskov, se šteje, da je od varčevalne pogodbe
odstopil z dnem izteka dodatnega roka za vplačilo.
4. PREMIJA
23. člen
Premija po tem zakonu je znesek, ki pripade varčevalcu v NSVS kot spodbuda za namensko porabo privarčevanih sredstev ali najem posojila za namene iz tega zakona.
Premija je vsako leto varčevanja enaka 1/24 letnih
vplačil, vendar največ do 1/24 pogodbenega letnega varčevalnega zneska.
Banka nakaže upravičencem, ki so po koncu varčevalnega leta izpolnili pogoje iz tega zakona, premije na njihov
varčevalni račun.
Sredstva za premije iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo bankam za upravičence iz sredstev Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije in iz sredstev državnega proračuna. Ta sredstva, ki jih je v skladu z zakonom o javnih
financah za vsako leto posebej dolžno načrtovati ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve v sodelovanju s
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, upravičencem
izplačuje Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Način
njihovega izplačevanja se podrobneje uredi s pogodbo, ki
jo skleneta ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve in
Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
Vsakoletna višina sredstev za premije se določa na
podlagi poprej ocenjenih potreb v skladu z določbami
12. člena tega zakona ter upoštevaje primere, kot jih omogoča drugi odstavek 24. člena tega zakona.
24. člen
Pri izkazani upravičenosti do premij po določbah tega
zakona varčevalcu pripada premija, s katero ob koncu varčevanja prosto razpolaga v skladu z namenom, določenim
v 34. členu tega zakona.
Če varčevalec ne izkaže upravičenosti do premije,
banka razknjiži letno pripisane premije na njegovem varčevalnem računu in sredstva vrne Stanovanjskemu skladu
Republike Slovenije.
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Višino premije lahko Vlada Republike Slovenije spremeni s sklepom ob določitvi letnega obsega razpisanih
pravic za sklepanje varčevalnih pogodb iz 7. člena tega
zakona zlasti v primeru velike spremembe obsega varčevanja v NSVS.
25. člen
Upravičenost varčevalca do premij vsako leto ugotavlja
Stanovanjski sklad Republike Slovenije na podlagi poročila
bank o vplačilih, ob koncu varčevanja pa banka, pri kateri
je varčevalec sklenil varčevalno pogodbo.
26. člen
(črtan)
4.a SUBVENCIJE
26.a člen
Subvencija po tem zakonu je znesek, ki vsako leto
pripada mladi družini kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom ali gradnjo.
Subvencija iz prejšnjega odstavka pripada tisti mladi
družini, ki ima po določbah tega zakona na dan sklenitve
prodajne pogodbe ali izdaje pravnomočnega gradbenega
dovoljenja status mlade družine in v kateri dohodek na
družinskega člana ne presega polovice povprečne plače
v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Mlada družina je
družina z enim ali več otroki, pri čemer vsaj en otrok v času
sklenitve prodajne pogodbe ali izdaje gradbenega dovoljena
še ni šoloobvezen. Mlado družino po tem zakonu sestavljajo
prosilec za subvencijo ter njegov zakonec oziroma oseba,
s katero prosilec živi v zunajzakonski skupnosti v skladu
s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni
otroci oziroma posvojenci. Status mlade družine ugotavlja
Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
26.b člen
Stanovanjski sklad Republike Slovenije enkrat letno
objavi poziv za dodelitev subvencij iz 26.a člena tega zakona.
Javni poziv vsebuje tudi rok, v katerem lahko upravičenci oddajo vloge za dodelitev subvencij. Objavi se tako,
da je dostopen javnosti, objavljen pa mora biti tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za zagotavljanje sredstev za subvencije iz 26.a člena
tega zakona se smiselno uporablja določba drugega odstavka 23. člena tega zakona.
26.c člen
Subvencija po tem zakonu pripada mladi družini, če
njeni dohodki ne presegajo višine, določene v drugem odstavku 26.a člena tega zakona, največ osem let in znaša
prva štiri leta 160 EUR, naslednja štiri leta pa 100 EUR
na družinskega člana v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan izračuna subvencije.
Upravičenost do subvencije ugotavlja pred izplačilom vsakoletne subvencije Stanovanjski sklad Republike
Slovenije s sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba na
ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve.
5. POSOJILA
27. člen
Varčevalec, ki je redno varčeval, pridobi pravico do
posojila za namene in pod pogoji iz tega zakona.
28. člen
Višina posojila, ki ga zagotavlja banka varčevalcu iz
prejšnjega člena, je najmanj dvojni znesek privarčevanih
sredstev.
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Za privarčevana sredstva se šteje vsa plačila po pogodbi, pripadajoče premije za celotno varčevalno dobo in
obresti.
29. člen
Odplačilna doba za posojila iz 27. člena tega zakona je
praviloma enaka dvojnemu številu let varčevanja, za katera
je varčevalcu pripadla premija.
30. člen
Obrestne mere za posojila iz 27. člena tega zakona
so enake obrestnim meram za varčevanje, povečanim za
obrestni razmik v višini ene odstotne točke.
31. člen
Obrestne mere za posojila iz 27. člena tega zakona so
fiksne za obdobje enega leta.
Spremenijo se po enakih pogojih kot obrestne mere
za varčevanje.
32. člen
(črtan)
33. člen
Varčevalec iz 27. člena oziroma oseba iz tretjega odstavka 11. člena tega zakona, ki se odloči, da izkoristi
pravico do posojila pod pogoji tega zakona (v nadaljnjem
besedilu: posojilojemalec), z banko sklene posojilno pogodbo za namene iz 34. člena tega zakona.
Posojilo je lahko odobreno kreditno sposobnemu posojilojemalcu. Če posojilojemalec sam ni kreditno sposoben, lahko v posojilni odnos vstopi eden ali več soplačnikov,
ki sočasno z njim podpišejo posojilno pogodbo in so tudi
odgovorni za odplačilo celotnega dolga.
Kreditno sposobnost posojilojemalca in soplačnikov
ugotavlja banka v skladu z veljavnimi predpisi in poslovno
politiko banke.
Posojilojemalec mora kredit ustrezno zavarovati v
skladu s poslovno politiko banke.
34. člen
Posojilojemalec odobreno posojilo lahko porabi
samo za:
1. nakup stanovanja ali stanovanjske hiše,
2. gradnjo individualne stanovanjske hiše (tudi nadomestno gradnjo, nadzidavo ali dozidavo, izgradnjo podstrešnega stanovanja),
3. rekonstrukcijo lastnega stanovanja ali stanovanjske
hiše ali
4. adaptacijo lastnega stanovanja ali stanovanjske
hiše,
5. nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske
hiše,
6. plačilo stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča,
7. plačilo odškodnine za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče,
8. plačilo projektne dokumentacije v zvezi z nameni iz
prejšnjih točk tega člena,
9. poplačilo že najetih posojil za namene, navedene
v tem členu.
Pri namenski porabi privarčevanih sredstev se lahko del
posojila v višini največ 30% varčevalcu izplača v gotovini.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno.
35. člen
Banka je dolžna varčevalca tri mesece pred iztekom
varčevalne dobe iz 18. oziroma 27. člena tega zakona pisno
opozoriti na pravico do pridobitve posojila pod pogoji tega
zakona.

Stran

4772 /

Št.

44 / 25. 4. 2006

Banka zagotavlja posojilojemalcem možnost najema
posojila po pogojih iz tega zakona, vendar najkasneje v roku
dveh let po izpolnitvi pogojev iz 27. člena tega zakona.
Varčevalec mora zahtevi za pridobitev posojila predložiti dokaz, da bo odobreno posojilo namenil za stanovanjske potrebe iz prvega odstavka 34. člena tega zakona. Za
takšen dokaz se šteje:
– v primeru nakupa stanovanja ali stanovanjske hiše
pogodba o takšnem nakupu,
– v primeru gradnje individualne stanovanjske hiše in
rekonstrukcije lastnega stanovanja oziroma stanovanjske
hiše veljavno gradbeno dovoljenje,
– v primeru adaptacije lastnega stanovanja oziroma
stanovanjske hiše najmanj predračune oziroma, če je za
adaptacijo potrebno, gradbeno dovoljenje,
– v primeru nakupa stavbnega zemljišča za gradnjo
stanovanjske hiše pogodba o takšnem nakupu in potrdilo
pristojnega občinskega organa, da prostorski izvedbeni akt
na takšnem zemljišču omogoča gradnjo stanovanjske hiše,
– v primeru plačila stroškov za opremljanje stavbnega
zemljišča pravnomočna odločba občinskega organa o odmeri komunalnega prispevka,
– v primeru plačila odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča pravnomočna odločba
pristojne upravne enote o odmeri odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda,
– v primeru plačila projektne dokumentacije pogodba
med investitorjem in projektivnim podjetjem o izdelavi te
dokumentacije, in
– v primeru poplačila že najetih posojil za namene iz
34. člena tega zakona pogodba o stanovanjskem posojilu.
6. POROČANJE
36. člen
Stanovanjski sklad Republike Slovenije v sodelovanju
z bankami za vsako leto izdela poročilo o izvajanju NSVS
in ga posreduje Vladi Republike Slovenije najpozneje do
31. marca za preteklo leto.
Poročilo skupaj z mnenjem Banke Slovenije obravnava
in sprejme Vlada Republike Slovenije ter ga nato objavi
tako, da je dostopno javnosti.
37. člen
Poročilo iz prejšnjega člena vsebuje zlasti:
– pregled izbranih bank, vključenih v izvajanje NSVS,
– podatek o številu varčevalcev,
– podatek o številu sklenjenih varčevalnih pogodb,
– način varčevanja,
– varčevalne zneske,
– obseg privarčevanih sredstev,
– podatek o številu prekinjenih varčevalnih pogodb,
– podatek o številu upravičencev do premij,
– obseg izplačanih in vrnjenih premij,
– podatek o številu in obsegu danih posojil,
– druge pomembne podatke.
38. člen
Banka za vsako leto izdela poročilo o izvajanju NSVS
in ga posreduje Banki Slovenije najpozneje do konca februarja za preteklo leto.
Poročilo iz prejšnjega odstavka obravnava in sprejme
Banka Slovenije v skladu s predpisu o bančništvu.
7. NADZOR
39. člen
V bankah opravljajo nadzor nad izvajanjem bančnih in
z njimi povezanih varčevalnih in kreditnih poslov, vezanih
na NSVS, pristojni organi Banke Slovenije.
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Nadzor nad delom in poslovanjem Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem NSVS
opravlja pristojni minister, nad zakonito in namensko porabo sredstev pa tudi Računsko sodišče Republike Slovenije.
8. KAZENSKA DOLOČBA
40. člen
Z globo od 2,000.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek banka, če na trgu nastopa kot pooblaščena
banka NSVS, pa ni bila izbrana v skladu s prvim in petim
odstavkom 9. člena tega zakona.
Z globo od 250.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba v banki, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi
– ZNSVS (Uradni list RS, št. 86/00) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Obseg pravic za sklepanje varčevalnih pogodb se za
leto 2000 določi v višini 13.300 petletnih in v višini 13.300
desetletnih lotov.
42. člen
Stanovanjski sklad Republike Slovenije najkasneje v
roku 30 dni od uveljavitve tega zakona objavi javni razpis iz
prvega odstavka 8. člena tega zakona.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije najkasneje v
roku 60 dni od uveljavitve tega zakona objavi javni poziv iz
prvega odstavka 10. člena tega zakona s začetkom sklepanja varčevalnih pogodb v roku 15 dni od objave.
43. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za pogodbe o
varčevanju, sklenjene v izbranih bankah na podlagi javnega
razpisa z dne 22. 4. 1999, v okviru nacionalne stanovanjske
varčevalne sheme, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije 25. marca 1999 in 6. aprila 1999.
44. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
nacionalni stanovanjski varčevalni shemi – ZNSVS-A
(Uradni list RS, št. 14/06) vsebuje naslednjo prehodno
in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
Banki, ki varčevalcem, ki so že vključeni v NSVS,
omogoči podaljšanje roka za sklenitev posojilne pogodbe
v skladu z 18. členom zakona, se ustrezno podaljša rok za
vračilo premij.
32. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBČINE
KUZMA
1881.

Cenik storitev oskrbe s pitno vodo v Občini
Kuzma

Na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva
za gospodarstvo k novi povprečni ceni za storitev zbiranja, čiščenja in distribucije vode v Občini Kuzma,
št. 301-306/2006-4 z dne 16. 3. 2006, soglasja Občine
Kuzma k oblikovanju cen storitev s pitno vodo v Občini
Kuzma št. 352-05/03-2/379-MM z dne 25. 11. 2005 in določil Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni
list RS, št. 45/05) je oblikovan

CENIK
storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Kuzma
1. člen
Oblikujejo se cene storitev oskrbe s pitno vodo, ki jih
zaračunava izvajalec gospodarske javne službe Komunala
javno podjetje d.o.o.
2. člen
Cene storitev oskrbe s pitno vodo se obračunavajo po
naslednjih postavkah:
Vrsta storitve

Enota mere

Cene

– gospodinjstva

SIT/m3

161,15

– ostali porabniki

SIT/m3

161,15

Distribucija vode

3. člen
V cenah ni vključen davek na dodano vrednost.

4. člen
Cenik se začne uporabljati 23. aprila 2006.
Št. C0-15/05-07
Kuzma, dne 13. aprila 2006
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Laško za
leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Laško za leto 2005.
2. člen
Proračun občine Laško za leto 2005 izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
leta 2005

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.011.141

70 DAVČNI PRIHODKI

1.122.465

700 Davki na dohodek in dobiček

767.982

703 Davki na premoženje

171.022

704 Domači davki na blago in storitve

183.461

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in prihodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Laško za leto 2005

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in
74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet Občine Laško na 24. seji dne 12. aprila 2006 sprejel

148.903
33.646
2.454
2.932
13.722

714 Drugi nedavčni prihodki

96.149

72 KAPITALSKI PRIHODKI

34.591

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč

4.978
29.613

74 TRANSFERNI PRIHODKI

705.182

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

705.182

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)

1.912.277

40 TEKOČI ODHODKI

384.091

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

130.673

402 Izdatki za blago in storitve

1882.

0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

LAŠKO

v tisoč SIT

Skupina / Podskupina kontov

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi domači transferi

21.190
205.867
6.156
20.205
877.731
0
421.120
63.864
392.747
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI

535.013

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

535.013

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

115.442

431 Investicijski transferi prav. in fiz.os., ki
niso proračunski uporabniki

96.918

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

18.524

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)

98.864

4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 40301-2/04
Laško, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina / Podskupina kontov

Proračun
leta 2005

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

26.638

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAP. D.

26.638

750 Prejeta vračila danih posojil

255

751 Prodaja kapitalskih deležev

26.383

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.
– V)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za
leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in
74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet Občine Laško na 24. seji dne 12. aprila 2006 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2006
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško
za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05) tako, da se glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2006 je določen v
naslednjem obsegu:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

0

26.638

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / Podskupina kontov

1883.

Proračun
leta 2005

Skupina / Podskupina kontov

2.118.354

70 DAVČNI PRIHODKI

1.151.678

700 Davki na dohodek in dobiček

800.079

703 Davki na premoženje

173.205

704 Domači davki na blago in storitve

178.394

41.521

50 ZADOLŽEVANJE

41.521

500 Domače zadolževanje

41.521

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

30.177

710 Udeležba na dobičku in prihodki od
premoženja

55 ODPLAČILA DOLGA

30.177

550 Odplačila domačega dolga

30.177

711 Takse in pristojbine

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII – VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

136.846
11.344
–98.864

XII. SREDSTVA NA RAČUNIH

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

62.837

– Stanje 31. 12. 2005

199.683

3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja z obrazložitvami so
sestavni del odloka, vendar se ne objavijo v Uradnem listu
RS.

0
188.465
25.108
2.983
2.622
13.500

714 Drugi nedavčni prihodki

144.252

72 KAPITALSKI PRIHODKI

10.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč

– Stanje 31. 12. 2004

Proračun
leta 2006

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I. + IV. + VII. -II. – V – VIII.)

v tisoč SIT

0
10.000

73 PREJETE DONACIJE

800

730 Prejete donacije iz domačih virov

800

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

767.411

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

767.411

Uradni list Republike Slovenije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)
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500 Domače zadolževanje
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550.000

40 TEKOČI ODHODKI

495.210

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

33.901

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

150.203

55 ODPLAČILA DOLGA

33.901

550 Odplačila domačega dolga

33.901

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

25.159
235.833
6.000
78.015
1.009.283
0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

466.920

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

75.297

413 Drugi domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

467.066
0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.772.593

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.772.593

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

80.835

431 Investicijski transferi prav. in fiz.os., ki
niso proračunski uporabniki

61.975

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

18.860

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.
– II.)

–1.239.567

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I. + IV. + VII. -II. – V – VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII—VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

210.184
.«

Pregled odhodkov proračuna, sestavljen po področjih
funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami, je priloga k temu
odloku.

2. člen
Doda se nov 6.a člen, ki se glasi:
»Krajevna skupnost lahko samostojno sklepa pravne
posle v okviru s proračunom sprejetih proračunskih postavk
do višine 1,5 mio SIT. Za sklepanje poslov nad tem zneskom
je potrebno pisno soglasje župana.«
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 40301-2/05
Laško, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

513.283

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAP.D.

513.283

750 Prejeta vračila danih posojil

12.000

751 Prodaja kapitalskih deležev

501.283

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

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

516.099
1.239.567

X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

–210.185

1884.

Odlok o razglasitvi sakralnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02, 126/03), določil Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 55/05) ter
21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00,
88/02) je Občinski svet Občine Laško na 24. redni seji z dne
12. 4. 2006 sprejel

ODLOK
o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE

0

513.283

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

550.000

50 ZADOLŽEVANJE

550.000

1. člen
Občina Laško s tem odlokom, z namenom, da se ohrani
celovitost, izvirnost in historična pričevalnost, razglaša za
kulturne spomenike lokalnega pomena naslednje sakralne
objekte:
Cerkve:
1. JURKLOŠTER – Samostan (EŠD 206),
Katastrska občina: k.o. Jurklošter, Mrzlo polje, Marijina
vas
Parcelne št.: k.o. Jurklošter: 1/1, *1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 2,
1217/2, 1218/2 del;

Stran

del;
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k.o. Mrzlo Polje: *1/1, *1/2, 5, 7, 8, 10/1, 10/2, 1363

k.o. Marijina vas: 1355/3, 1355/4;
2. KURETNO – Cerkev sv. Katarine (EŠD 3096), parc.
št. *252, k.o. Šmihel
3. LAHOV GRABEN – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3052),
parc. št. *233, k.o. Paneče
4. MARIJA GRADEC – Cerkev Matere božje (EŠD
3093), parc. št. 321, k.o. Lahomšek
5. OLEŠČE – Cerkev sv. Petra (EŠD 3329), parc. št.
*488, k.o. Olešče
6. POLANA – Cerkev sv. Jošta (EŠD 3309), parc. št.
*114, k.o. Paneče
7. POLANA – Cerkev sv. Kancijana (EŠD 3310), parc.
št. *84, k.o. Paneče
8. RIMSKE TOPLICE – Cerkev sv. Marjete (EŠD
3164), parc. št. *113, k.o. Rimske Toplice
9. RIMSKE TOPLICE – Cerkev Lurške Matere božje
(EŠD 3165), parc. št. 662/2 del, k.o. Rimske Toplice
10. SEDRAŽ – Cerkev sv. Jedrti Nivelske (EŠD 3032),
parc. št. 1789 in 1152 del, k.o. Sedraž
11. STRMCA – Cerkev sv. Krištofa (EŠD 3095), parc.
št. *59, k.o. Šmihel
12. ŠENTRUPERT – Cerkev sv. Ruperta (EŠD 3328),
parc. št. *1, k.o. Šentrupert
13. ŠIRJE – Cerkev Brezmadežnega spočetja Device
Marije (EŠD 3155), parc. št. *78 in 751, k.o. Širje
14. Cerkev sv. Mihaela na Šmihelu nad Laškim (EŠD
3092), parc. št. *1, 125/8 del, 225 del, 223/1 del, 125/12
del
15. cerkev sv. Mohorja na Šmohorju (EŠD 3094), parc.
št. *107, k.o. Slivno
16. cerkev sv. Lenarta na Vrhu nad Laškim (EŠD
3097), parc. št. *1, k.o. Vrh nad Laškim
17. cerkev sv. Srca Jezusovega v Zidanem Mostu »Na
vili« (EŠD 4163), parc. št. 1761 (del), k.o. Širje.
Kapelice in znamenja:
1. BELOVO – Znamenje (EŠD 14847), parc. št. 182/5
(del), k.o. Rimske Toplice
2. Znamenje v Kuretnem »Pri kamnitem križu« (EŠD
14848), parc. št. 204/2 (del), k.o. Šmihel
3. Znamenje v Padežu (EŠD 14851), parc. št. 3/7 (del),
k.o. Reka
4. Znamenje pri hiši Šmarjeta 18 (EŠD 14852), parc.
št. 616/4 (del), k.o. Rimske Toplice
5. Znamenje v Spodnji Rečici pri Laškem (EŠD 618),
parc. št. 1029/1 (del), k.o. Rečica
6. Znamenje na Šmihelu nad Laškim (EŠD 20611),
parc. št. 202/1 (del), k.o. Laško
7. Znamenje v Gornjem Breznu v Velikem Širju (EŠD
20610), parc. št. 1088 (del), k.o. Širje
8. Znamenje na Vrhu nad Laškim (EŠD 20607), parc.
št. 187 (del), k.o. Vrh nad Laškim.

III. NADZOR
3. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje. Za vsako spremembo funkcije
spomenikov, poseg v spomenike, njihove dele ali zemljišče,
so potrebni predhodni pisni kulturno varstveni pogoji in na
njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje.
4. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave,
v 30 dneh od uveljavitve odloka, predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu spomenika
na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine.
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raziskovanje, načine vzdrževanje, pogoje za posege, fizično
varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim
bolj učinkovito varstvo spomenika. Varstveni pogoji lahko
omejujejo lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za varstvo spomenika.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja ustrezni
inšpektorat RS za področje kulturne dediščine.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
6. člen
Za vse kršitve tega odloka se uporabljajo določbe zakona o varstvu kulturne dediščine in zakon o prekrških.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-01/2006
Laško, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

1885.
II. OPIS SPOMENIKOV Z OBRAZLOŽITVIJO, NJIHOVO
VREDNOTENJE IN VARSTVENI REŽIM
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev naštetih sakralnih
objektov iz 1. člena tega odloka za kulturne spomenike lokalnega pomena, varstveni režimi in obseg zgoraj naštetih
sakralnih objektov so za vsak navedeni objekt utemeljeni v
strokovnih podlagah za razglasitev kulturnih spomenikov
na območju Občine Laško, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje,
v januarju 2006.
Strokovne podlage so sestavni del tega odloka, hranijo
pa se v Občini Laško in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območni enoti Celje.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v
tujini

Na podlagi 21., 127. in 132. člena Statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet Občine Laško na 24. redni seji z dne 12. 4. 2006, sprejel

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za študij v tujini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči za študij v tujini, ki jih

Uradni list Republike Slovenije
Občina Laško namenja študentom v okviru vsakoletnega
občinskega proračuna.
2. člen
Občina Laško dodeljuje enkratno denarno pomoč za
študij v tujini izjemno nadarjenim posameznikom v primeru,
da ugled tuje šole ali mentorja zagotavlja visoko kvaliteto
izobrazbe in da smer in program študija pomembno prispevata k dosedanjim študijskim dosežkom kandidata. Finančna
pomoč se odobri samo enkrat v študijskem letu in sicer za
dodiplomski in podiplomski študij v tujini.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki veljajo za študij
v Republiki Sloveniji in druge pogoje, ki jih določajo predpisi
v državi šolanja.
3. člen
Enkratne denarne pomoči za študij v tujini dodeljuje
Občina Laško na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen v lokalnem mediju in na spletni strani Občine Laško. Javni razpis
je odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena v proračunu
Občine Laško za posamezno leto.
II. POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA
ŠTUDIJ V TUJINI
4. člen
Vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči za študij v tujini lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče v Občini Laško,
– ima status študenta in ni starejši od 30 let,
– ima doseženo povprečje opravljenih izpitov od drugega letnika dodiplomskega študija dalje najmanj 8,
– ni v delovnem razmerju.
5. člen
Izbor kandidatov, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za dodelitev enkratne denarne pomoči za študij v tujini, opravi
pristojna strokovna služba občinske uprave.
6. člen
Strokovna služba ovrednoti študentovo prijavo na podlagi naslednjih meril:
a) Število doseženih točk za uspeh:
– za povprečno oceno od 8 do pod 8.5 – 10 točk,
– za povprečno oceno od 8,5 do pod 9 – 20 točk,
– za povprečno oceno 9 in več – 30 točk;
b) Delež mesečnega bruto dohodka na družinskega
člana v primerjavi s povprečnim mesečnim bruto dohodkom
v Republiki Sloveniji v preteklem letu:
– do pod 25% – 30 točk,
– od 25% do pod 45% – 20 točk,
– od 45% do pod 75% – 10 točk,
– 75% in več – 5 točk;
c) Dosedanje aktivno delovanje na področju, ki ga kandidat študira:
– dodatno – 10 točk;
d) Časovno obdobje študija v tujini:
– od 6 do12 mesecev in več – 30 točk,
– od 3 do pod 6 mesecev – 20 točk,
– do pod 3 mesece – 10 točk.
Vrednost točke se določi vsako leto v višini 1% povprečnega bruto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v
preteklem letu.
7. člen
Vlogi je potrebno priložiti:
– življenjepis z referencami,
– potrdilo o državljanstvu in stalnem bivališču,
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– dokazila o dosedanjem šolskem uspehu (potrdilo o
opravljenih izpitih z ocenami) in dokazila o dosedanjem aktivnem delovanju na področju, ki ga kandidat študira,
– študijski program v tujini in potrdilo o sprejemu vanj,
– uradne podatke o trajanju šolanja in stroških šolnine,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole,
– izpolnjen obrazec Podatki o socialnem statusu kandidata za dodelitev enkratne denarne pomoči za študij v tujini
(kandidati lahko omenjeni obrazec dobijo na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Laško, Mestna ulica 2 v Laškem
in na spletnem naslovu www.lasko.si) ter potrebna dokazila o
premoženjskem stanju kandidatove družine, kot to izhaja iz
6. člena in so določena v prilogi obrazca Podatki o socialnem
statusu kandidata za dodelitev enkratne denarne pomoči za
študij v tujini.
8. člen
Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim
dohodkom na družinskega člana.
III. ODDAJA IN DOSTAVA VLOG
9. člen
Prosilci morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno
pošiljko oziroma osebno na naslov: Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, s pripisom »Vloga za dodelitev enkratne
denarne pomoči za študij v tujini«. V primeru nepopolnih
vlog bodo prosilci pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega
obvestila, dopolnijo vlogo. Vloge, ki jih ni vložila opravičena
oseba, in nepopolne vloge, ki jih prosilci ne bodo dopolnili v
navedenem roku, se zavržejo.
10. člen
Prosilci bodo o izboru in višini sredstev obveščeni s
sklepom župana v roku 30 dni po sprejeti odločitvi strokovne
službe, ki vodi postopek.
Rok za pritožbo je 15 dni od sprejema sklepa. Župan v
15 dneh odloči o ugovoru.
11. člen
Z izbranimi kandidati župan Občine Laško sklene pogodbo, v kateri se kandidat zaveže opravičiti dodeljena finančna sredstva tako, da po zaključku študijskega leta pisno
v poročilu predstavi svoje delo oziroma rezultate študija ter
predloži ustrezna dokazila. Kandidata se lahko zaveže tudi k
sodelovanju pri različnih projektih v občini, ki se navezujejo
na področje njegovega študija.
IV. VRNITEV DENARNE POMOČI
12. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik denarne pomoči posredoval neresnične podatke ali da je po svoji volji ali krivdi opustil izobraževanje, jo je dolžan skupaj z zakonskimi obrestmi
vrniti v skladu z določbami, opredeljenimi v pogodbi.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 603-02/2006
Laško, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.
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Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Laško

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 154.
in 155. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00,
88/02) je Občinski svet Občine Laško na 24. redni seji z dne
12. 4. 2006 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Statuta Občine Laško
1. člen
V celotnem besedilu Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 8/00, 88/02) se beseda »tajnik« v ustreznem sklonu
nadomesti z besedo »direktor«.
2. člen
V 10. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo
»žig«.
3. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri
varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati
v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje
osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– osebno ime,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– datum in kraj rojstva,
– podatke o osebnih vozilih,
– podatke o nepremičninah ter
– druge osebne podatke v skladu z zakonom.
Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo
pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca registra
prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali
drugega upravljavca, če tako določa zakon. Zahteva občine
mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade
določeni obliki.
Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno, oziroma pod enakimi pogoji, kot
veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.
Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki,
na elektronskih pomnilniških medijih ali po elektronski poti.
Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini
odobri, ko zagotovi tehnične pogoje, s katerimi se v skladu z
zakonom zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
Občina lahko zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti
v skladu z nameni in pod pogoji, določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.«
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6. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»Občinski svet se lahko predčasno razpusti, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo
z ustavo in zakonom skladno ravnanje,
– v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in
pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku
leta ali
– če se v posameznem koledarskem letu po najmanj
trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji.
O razpustitvi občinskega sveta odloča državni zbor
na predlog vlade. Postopek pred izdajo sklepa o razpustitvi
določa zakon.
V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor
razpiše predčasne volitve, nujne naloge iz njegove pristojnosti pa v tem času opravlja župan.«
7. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico voliti župana ima vsak volivec, ki ima volilno
pravico pri volitvah v občinski svet. Pravico biti voljen za
župana ima vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki
ima stalno prebivališče v Občini Laško.«
8. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana
imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko
tudi razreši.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana
opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki
ga določi župan razen, če je razrešen. Če župan ne določi,
kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov
občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.
Podžupan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov,
nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga
ne določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja
opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in
tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja
opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti
župana.«
42. člen se črta.

4. člen
V drugem odstavku 21. člena se črta 25. alinea.

si:

5. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se gla-

»Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta
imajo polnoletni državljani Republike Slovenije in državljani
druge države članice Evropske unije, ki imajo stalno prebivališče v Občini Laško. Pravico voliti člana občinskega sveta
imajo tudi polnoletni tujci, ki imajo v Občini Laško stalno
prebivališče.«

si:

9. člen

10. člen
V prvem odstavku 44. člena se črta sedma alinea.
Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se gla-

»Podžupanu preneha mandat tudi, če ga župan razreši.«
Tretji odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Županu preneha mandat, če ga razreši državni zbor
na predlog vlade. Župana se lahko predčasno razreši, če ne
izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb
sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo
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in zakonom skladno ravnanje. Nujne naloge iz njegove pristojnosti do izvolitve novega župana opravlja podžupan oziroma
za to v skladu z zakonom določen član občinskega sveta.«
11. člen
Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični. Predpis občine, ki je
potreben za izvršitev občinskega proračuna, lahko določi,
kateri posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene krajevna
skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana.«
12. člen
Doda se nov drugi odstavek 81. člena, 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 dne vložitve zahteve in najkasneje do
izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o
zahtevi občinskega sveta v 15 dneh.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji, dosedanji tretji
odstavek postane četrti, dosedanji četrti odstavek pa postane
peti odstavek.
13. člen
V prvem odstavku 85. člena se črta besedilo »o samoprispevkih in«.
Tretji odstavek 85. člena se črta.
87. člen se črta.

14. člen

15. člen
Na koncu drugega odstavka 89. člena se doda besedilo
»na predlog direktorja občinske uprave«.
16. člen
Dodata se nova tretji in četrti odstavek 89. člena, ki se
glasita:
»O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor.
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače, ki jo
v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi določi župan.«
17. člen
Za 89. členom se doda nov 89.a člen, ki se glasi:
»Župan je predstojnik občinske uprave, ki jo nadzira in
usmerja, delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor
občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za
podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske
uprave, pooblasti direktor za posamezne naloge v zvezi z
njihovim vodenjem predstojnike teh organov, katere imenuje
in razrešuje župan.
Direktor je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev in je za delo občinske uprave odgovoren županu.«
18. člen
Za 89.a členom se doda 89.b člen, ki se glasi:
»Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve
iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski
nadzor.
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S splošnim aktom, s katerim se določita delovno področje in organizacija občinskega inšpekcijskega nadzora, se
določijo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati občinski inšpektorji
za posamezno področje občinskega inšpekcijskega nadzora.
Za odločanje v zadevah občinskega inšpekcijskega nadzora
je lahko pooblaščena uradna oseba, ki ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo, strokovni izpit iz upravnega
postopka ali drug strokovni izpit za inšpektorja, ki vsebuje
poznavanje upravnega postopka, če je tako določeno s posebnim zakonom.«
19. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Župan skrbi, da se pravilno uporablja zakon o splošnem upravnem postopku, zlasti pa, da se upravne zadeve
rešujejo v predpisanih rokih. Prav tako skrbi za strokovno
izpopolnjevanje delavcev, ki odločajo v upravnih zadevah.«
20. člen
96. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O izločitvi zaposlenih v občinski upravi in direktorja
občinske uprave odloča župan. O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi odloči v upravni zadevi.«
21. člen
Za 97. členom se doda nov 97.a člen, ki se glasi:
»Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za
opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti
občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu
zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi
ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog, zlasti če se v celoti ali pretežno
financirajo s plačili uporabnikov.
Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali
posameznikov, se izbira opravi po javnem natečaju.
O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila
odloči župan.«
22. člen
V 99. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedama »Občina ima« doda beseda »lahko«.
23. člen
V 103. členu se črta sedma alinea.
24. člen
107. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sofinanciranj iz
državnega proračuna.
25. člen
Prvi odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del,
načrt razvojnih programov in obrazložitve.«
V drugem odstavku 111. člena se za prvima besedama
»Proračun občine« doda »in rebalans proračuna«.
V tretjem odstavku 111. člena se črtajo zadnje tri besede »za tekoče leto«.
26. člen
112. člen se spremeni, tako da se glasi:
»V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo
prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu. Le-ti
pripadajo občini v višini, določeni z zakonom ali aktom o
njihovi uvedbi.«
27. člen
V 113. členu se črtajo vse alinee, tako da se besedilo
113. člena glasi:
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»V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo
prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu.«
28. člen
Drugi odstavek 115. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero
se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto.«
Četrti odstavek 115. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se na županov
predlog s sklepom občinskega sveta lahko podaljša še za
tri mesece.«
29. člen
V prvem odstavku 119. člena se črtajo besede »največ
5 odstotkov sprejetega proračuna«.
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UGOTOVITVENI SKLEP
Občinske volilne komisije MO Nova Gorica
1.
Ugotovi se, da je funkcija člana Mestnega sveta Mestne
občine Nova Gorica Vojka Gatnika prenehala na podlagi
pisnega odstopa z dnem 10. 4. 2006.
2.
Mandat za člana Mestnega sveta Mestne občine Nova
Gorica je prešel na naslednjega kandidata z liste Zveza za
Primorsko – ZZP, pod zaporedno številko 4 – Darko Mozetič,
roj. 18. 5. 1960, stanujoč Kidričeva 32/a, Nova Gorica.
Kandidat je dne 10. 4. 2006 podal izjavo, da sprejema
mandat.
Št. 006-07-1/2002
Nova Gorica, dne 10. aprila 2006

30. člen
V drugem odstavku 120. člena se besedilo »2 odstotka«
nadomesti z besedilom »1,5 odstotka«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sredstva rezerve se uporabljajo za namene, določene
z zakonom in odlokom o proračunu.«
121. člen se črta.

31. člen

1888.

32. člen
122. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun,
pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga
predloži občinskemu svetu v sprejem.«
33. člen
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Finančno poslovanje občine izvršuje občinska uprava.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
Določba 8. člena, ki spreminja 39. člen Statuta Občine
Laško, se začne uporabljati po prenehanju mandata podžupana, ki je imenovan v času uveljavitve akta oziroma po
prvih rednih volitvah po uveljavitvi tega akta. Do takrat se
uporabljajo določbe 39. člena Statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 8/00, 88/02).
35. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-03/2006
Laško, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

NOVA GORICA
1887.

Predsednik
Občinske volilne komisije
MO Nova Gorica
Andrej Orel l.r.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
MO Nova Gorica

Na podlagi na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02)
izdaja Občinska volilna komisija MO Nova Gorica

Dopolnitev navodila za izračun komunalnega
prispevka

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št.
38/05) in drugega odstavka 6. člena Odloka o povprečni
gradbeni ceni m2 koristne stanovanjske površine, povprečnih
stroških komunalnega opremljanja in ceni stavbnih zemljišč
na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo
št. 12/99, 15/00, 6/01 in 7/03) je župan Mestne občine Nova
Gorica sprejel

DOPOLNITEV NAVODILA
za izračun komunalnega prispevka
1.
V Navodilu za izračun komunalnega prispevka (Uradne
objave št. 9/99) se druga alineja 3. člena navodila spremeni
tako, da se glasi:
»– neto tlorisne površine po SIST ISO 9836;«.
2.
5. člen navodila se spremeni tako, da se glasi:
»Neto tlorisno površino novega, prizidanega, nadzidanega in nadomestnega objekta se izračuna na podlagi
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po določbah
Slovenskega standarda SIST ISO 9836.«
Pri gradnji novega in nadomestnega objekta na mestnem območju Nove Gorice se za določitev neto tlorisne
površine objekta upoštevajo še sledeči kriteriji:
– Če je bruto tlorisna površina vseh etaž nad terenom
stanovanjske hiše v mestnem in primestnem okolju, določena
v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, manjša od 10% FI, pomnoženega s površino gradbene
parcele, se za izračun komunalnega prispevka upošteva
površino 10% FI, pomnoženega s površino gradbene parcele, v kolikor je ta površina večja od neto tlorisne površine
stanovanjske hiše;
– Če je bruto tlorisna površina vseh etaž nad terenom bloka določena v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja manjša od 60% FI, pomnoženega
s površino gradbene parcele, se za izračun komunalnega
prispevka upošteva površino 60% FI, pomnoženega s povr-
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šino gradbene parcele, v kolikor je ta površina večja od neto
tlorisne površine bloka;
– Če je bruto tlorisna površina vseh etaž nad terenom
javne stavbe in mestne stavbe določena v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja manjša od 70% FI,
pomnoženega s površino gradbene parcele, se za izračun komunalnega prispevka upošteva površino 70% FI, pomnoženega
s površino gradbene parcele, v kolikor je ta površina večja od
neto tlorisne površine javne stavbe oziroma mestne stavbe;
– Če je bruto tlorisna površina vseh etaž nad terenom
obulične stavbe določena v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja manjša od 50% FI, pomnoženega s površino gradbene parcele, se za izračun komunalnega
prispevka upošteva površino 50% FI, pomnoženega s površino gradbene parcele, v kolikor je ta površina večja od neto
tlorisne površine obulične stavbe;
– Če je bruto prostornina hale določena v projektni
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja manjša
od 70% FP, pomnoženega s površino gradbene parcele, se
za izračun komunalnega prispevka upošteva površino 70%
površine gradbene parcele, v kolikor je ta površina večja od
neto tlorisne površine hale;
Bruto tlorisna površina in bruto prostornina objekta se
izračunata na podlagi projekta za pridobitev gradbenega
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dovoljenja po določbah Slovenskega standarda SIST ISO
9836.
Definicija Faktorja izrabe gradbene parcele (FI) in Faktorja gradbene prostornine na gradbeno parcelo (FP) ter
njihove vrednosti so določene v Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju
Nove Gorice (Uradni list RS, št. 3/06).
3.
6. člen navodila se spremeni tako, da se glasi:
»Izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja se
opravi tako, da se neto tlorisno površino (m2) novega, prizidanega, nadzidanega in nadomestnega objekta po SISI ISO
9836 pomnoži s povprečnimi stroški opremljanja za m2 stavbnega zemljišča, upoštevajoč dejansko stopnjo opremljenosti
in dejansko gostoto naseljenosti oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu
določeno v členu 6.a«
4.
Doda se 6.a člen navodila, ki se glasi:
Opredelitev skupin stavbnih zemljišč glede na gostoto
poselitve in faktorje izkoriščenosti zemljišča:

1. skupina: pretežno enodružinska stanovanjska gradnja
(prostostoječe in vrstne hiše)
2. skupina: strnjeni nizi vrstnih hiš, kompaktne strnjene zazidave atrijskih hiš v kombinaciji z blokovno zazidavo nižjih gabaritov (P + 2, P+3)
3. skupina: pretežno blokovna zazidava gabaritov P+3 in P+4
ter posamični objekti višjih gabaritov, ki so v manjšini
4. skupina: pretežno objekti P + 5 in višji
5. skupina: območja s pretežno javnimi objekti v mestnih
centrih ter industrijske cone z zahtevno komunalno in drugo infrastrukturo

do 100 preb./h faktor izkoriščenosti 0,2–0,4
100–200 preb./ha faktor izkoriščenosti 0,4–0,6
200–250 preb./ha faktor izkoriščenosti 0,6–0,8
nad 250 preb./ha faktor izkoriščenosti 0,8–1,0
faktor izkoriščenosti nad 1,0.

Po opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami individualne rabe se stavbna zemljišča
razvrščajo v naslednje kategorije:
I. kategorija (maksimalna):
– vročevodno (toplovodno) ali plinsko omrežje, dimenzionirano za ogrevanie objektov in pripravo sanitarne tople vode,
– plinsko omrežje, dimenzionirano samo za kuhinje (če je
na območju vročevod za ogrevanje),
– vodovodno omrežje,
– kanalizacija po ločenem ali mešanem sistemu,
– električno razdelilno omrežje v kabelski izvedbi,
– telefonsko naročniško omrežje v kabelski izvedbi,
II. kategorija (visoka):
– vročevodno (toplovodno) ali plinsko omrežje, dimenzionirano za ogrevanie objektov in pripravo sanitarne tople vode,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacija po ločenem ali mešanem sistemu,
– električno razdelilno omrežje v kabelski izvedbi,
– telefonsko naročniško omrežje v kabelski izvedbi;
Ill. kategorija (srednja):
– vodovodno omrežje,
– kanalizacija po ločenem ali mešanem sistemu,
– električno razdelilno omrežje v kabelski izvedbi,
– telefonsko naročniško omrežje v kabelski izvedbi;
IV. kategorija (zadovoljiva):
– vodovodno omrežje,
– kanalizacija,
– električno omrežje v izvedbi z zračnimi vodi;
V. kategorija (minimalna):
– vodovodno omrežje,
– električno omrežje v izvedbi z zračnimi vodi;
VI. kategorija (zasilna):
– električno omrežje v izvedbi z zračnimi vodi.
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KOMUNALNI OBJEKTI IN NAPRAVE INDIVIDUALNE RABE
TABELA A

Opis opremljenosti v posameznih
kategorijah
I. kat. faktorji

od tega %

vročevod (plin)
plin (kuhanje)
vodovod
kanalizacija
elektrika
telefon

II. kat. faktorji

od tega %

vročevod
vodovod
kanalizacija
elektrika
telefon

III. kat. faktorji
od tega %

vodovod
kanalizacija
elektrika
telefon

IV. kat. faktorji
od tega %

vodovod
kanalizacija
elektrika

V. kat. faktorji
od tega %

vodovod
elektrika

VI. kat. faktorji
od tega %

elektrika

1. skupina
gostota do 100
preb./ha
izkorišč.
0,2–0,4

2. skupina
gostota do 100
preb./ha
izkorišč.
0,4–0,6

3,40

2,45

1,35

1,05

0,90

47%
11%
12%
17%
8%
5%

52%
7%
10%
15%
11%
5%

32%
9%
14%
18%
20%
7%

34%
10%
9%
15%
25%
7%

34%
7%
10%
13%
30%
6%

3,05

2,25

1,20

0,90

0,80

52%
14%
20%
10%
4%

56%
10%
16%
12%
6%

36%
16%
20%
22%
6%

39%
10%
17%
28%
6%

36%
10%
14%
32%
8%

1,45

1,00

0,80

0,60

0,50

28%
41%
20%
11%

23%
37%
27%
13%

23%
31%
34%
12%

17%
28%
46%
9%

16%
22%
50%
12%

1,17

0,75

0,56

0,00

0,00

35%
51%
14%

31%
49%
20%

33%
43%
24%

-

-

0,60

0,40

0,30

0,00

0,00

72%
28%

60%
40%

58%
42%

-

-

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

100%

100%

-

-

-

Po opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami kolektivne rabe, se stavbna zemljišča
razvrščajo v naslednje kategorije:
I. kategorija (maksimalna):
– sodobno opremljene ceste v asfaltni izvedbi s hodniki za
pešce, kolesarskimi stezami, trgi in ploščadmi, cestno opremo
in prometno signalizacijo,
– urejena parkirišča s pripadajočo funkcionalno opremo
in signalizacijo v asfaltni izvedbi ter odvodnjavanjem (v nivoju
terena ali podzemna javna parkirišča),
– javna razsvetljava v kabelski izvedbi s kandelabri,
– sodobno urejene večje centralne zelene površine z
otroškimi in športnimi igrišči ter prostori za rekreacijo z bogato
hortikulturno ureditvijo,
– odvodnjavanje javnih površin v meteorno kanalizacijo,
– posebej urejena hidrantna mreža za protipožarno zaščito in komunalne potrebe,
II. kategorija (visoka):
– ceste v asfaltni izvedbi z robniki, hodniki za pešce, prometno signalizacijo ter odvodnjavanjem,
– urejeno parkirišče,
– javna razsvetljava v kabelski izvedbi s kandelabri,
– zelene in rekreacijske površine, otroška igrišča v manjšem obsegu,

3. skupina
gostota do 100
preb./ha
izkorišč.
0,6–0,8

4. skupina
gostota do 100
preb./ha
izkorišč.
0,8–1,0

5. skupina
gostota do
100 preb./ha
izkorišč.
nad 1,0

– odvodnjavanje javnih površin v meteorno kanalizacijo,
III. kategorija (srednja):
– ceste v asfaltni izvedbi z robniki, hodniki za pešce in
prometno signalizacijo,
– parkirišča v sklopu cest,
– javna razsvetljava v kabelski izvedbi s kandelabri,
– odvodnjavanje javnih in prostih površin v posebej urejeno kanalizacijo,
IV. kategorija (zadovoljiva):
– ceste v asfaltni izvedbi brez robnikov, z najnujnejšo
prometno signalizacijo,
– javna razsvetljava na lesenih drogovih,
– odvodnjavanje izvedeno z meteorno kanalizacijo in delno z odprtimi jaški;
V. kategorija (minimalna):
– ceste nižjega reda v makadamski izvedbi z dobro utrditvijo in najnujnejšo prometno signalizacijo,
– javna razsvetljava na lesenih drogovih,
– odvodnjavanje, izvedeno z odprtimi jaški,
VI. kategorija (zasilna):
– lokalne poti najnižjega reda v makadamski izvedbi s
slabo utrditvijo,
– odvodnjavanje, izvedeno z odprtimi jaški.
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KOMUNALNI OBJEKTI IN NAPRAVE SKUPNE RABE
TABELA B

Opis opremljenosti v posameznih
kategorijah

1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
5. skupina
gostota do 100 gostota do 100 gostota do 100 gostota do 100 gostota do 100
preb./ha
preb./ha
preb./ha
preb./ha
preb./ha
izkorišč.
izkorišč.
izkorišč.
izkorišč.
izkorišč.
0,2–0,4
0,4–0,6
0,6–0,8
0,8–1,0
nad 1,0

I. kat. faktorji
ceste
parkirišča
javna razsvetljava
od
tega%
zelene in rek. pov.
odvodnjavanje
hidrantna mreža
II. kat. faktorji
ceste
parkirišča
od
javna razsvetljava
tega%
zelene in rek. pov.
odvodnjavanje
III. kat. faktorji
ceste
od
parkirišča
tega%
javna razsvetljava
odvodnjavanje
IV. kat. faktorji
ceste
od
javna razsvetljava
tega%
odvodnjavanje
V. kat. faktorji
ceste
od
javna razsvetljava
tega%
odvodnjavanje
VI. kat. faktorji
ceste
od
tega%
odvodnjavanje

2,80
47%
4%
3%
22%
16%
8%
1,50
51%
8%
6%
22%
13%
1,20
62%
14%
8%
16%
0,70
76%
5%
19%
0,50
80%
7%
13%
0,30
78%
22%

Višina sorazmernega dela stroškov urejanja stavbnega
zemljišča s komunalnimi objekti in napravami se izračuna tako,
da se stroški iz 4. člena navodila pomnožijo s faktorjem iz
tabele A in faktorjem iz tabele B glede na poseljenost in izkoriščenost zemljišča in kategorijo opremljenosti ločeno za
individualno oziroma kolektivno rabo.

5.
V 7. členu navodila se za besedo »primeru« briše besedilo:
»spremembe namembnosti obstoječega objekta oziroma«.
6.
V 8. členu navodila se za besedo »iz« briše besedilo:
»lokacijske dokumentacije in«.
7.
Ta dopolnitev Navodila za izračun komunalnega prispevka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
republike Slovenije.
Št. 414-07-133/00
Nova Gorica, dne 16. februarja 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

2,90
35%
12%
3%
37%
10%
3%
1,90
35%
17%
4%
39%
5%
1,00
66%
17%
7%
10%
0,60
81%
5%
14%
0,40
83%
7%
10%
0,25
80%
20%

2,30
31%
16%
2%
39%
8%
4%
1,70
34%
21%
3%
37%
5%
0,80
68%
16%
6%
10%
0,50
82%
4%
14%
0,30
83%
6%
11%
0,00
-

4,90
12%
65%
1%
19%
2%
1%
1,60
31%
22%
3%
41%
3%
0,70
70%
19%
6%
5%
0,00
0,00
0,00
-

5,10
16%
75%
1%
5%
2%
1%
1,40
52%
26%
4%
14%
4%
0,00
0,00
0,00
0,00
-

NOVO MESTO
1889.

Sklep o cenah storitev v distribuciji
zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02 in 72/05), četrtega
odstavka 33. člena Odloka o določitvi načina izvajanja GJS
distribucije zemeljskega plina in o podelitvi koncesije v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02 in 81/02) in
Odloka o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 18/02 in 92/02) v zvezi s 76. členom koncesijske pogodbe
za distribucijo zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto,
št. 414-06-5/2002 z dne 30. 9. 2002, župan Mestne občine
Novo mesto sprejme naslednji

SKLEP
o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina
v Mestni občini Novo mesto
S tem sklepom se določijo nove cene storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto. Nove cene
se določijo tako, da se veljavne cene storitev v distribuciji
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zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, povečajo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
Rast cen za leto 2005 je znašala 2,3%, nove cene storitev
pa so naslednje:
Storitev

Cena storitve

Upravljanje

1.193,44 SIT/m

Tekoče vzdrževanje

190.28 SIT/m

Investicijsko vzdrževanje
Marža

67,13 SIT/m
23,85 SIT/m3

Naročnina

11.821,80 SIT/leto

Prvi pregled plinske napeljave
Izdelava plinskega priključka

9.040,84 SIT/kos
93.390,41 SIT/kos

V cenah storitev ni vključen davek na dodano vrednost
(DDV).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Šifra: 352-04-2/2004-1805
Novo mesto, dne 10. aprila 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

ODRANCI
1890.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Odranci za leto 2005

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena
Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je
Občinski svet Občine Odranci na 12. seji dne 12. 4. 2006
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Odranci
za leto 2005

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine

0
14.157.000
1.169.000
370.000

712 Denarne kazni

0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714 Drugi nedavčni prihodki

12.618.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI

8.450.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

8.450.000

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

0

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

275.860.000

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

275.860.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

186.087.000

40 TEKOČI ODHODKI

48.143.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

13.415.000

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

2.367.000
31.292.000

403 Plačila domačih obresti

369.000

409 Rezerve

700.000

41 TEKOČI TRANSFERI
410 subvencije

67.580.000
4.848.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

25.590.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

6.731.000

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Odranci za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Odranci.

413 Drugi tekoči domači transferi

30.411.000

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

68.189.000

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

68.189.000

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna,
se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in
odhodkov proračuna za leto 2005, ki obsega:

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.175.000

430 Investicijski transferi

2.175.000

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)

351.100.000

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

66.790.000

70 DAVČNI PRIHODKI

52.633.000

700 Davki na dohodek in dobiček

41.323.000

703 Davki na premoženje

8.129.000

704 Domači davki na blago in storitev

3.181.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRIMANJKLJAJ)

165.013.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

4.428.000

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

4.428.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA… (IV-V.)

4.428.000

Uradni list Republike Slovenije

Št.

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

-

44 / 25. 4. 2006 /

Stran

4785

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

2.697.000

55 ODPLAČILO DOLGA

2.697.000

I. UVODNA DOLOČBA

550 Odplačilo domačega dolga

2.697.000

1. člen
S tem odlokom: Mestna občina Ptuj, s sedežem Mestni
trg 1, Ptuj; Občina Destrnik, s sedežem Vintarovci 50, Destrnik; Občina Dornava, s sedežem Dornava 125, Dornava;
Občina Gorišnica, s sedežem Gorišnica 54, Gorišnica; Občina Hajdina, s sedežem Zgornja Hajdina 45, Hajdina; Občina
Juršinci, s sedežem Juršinci 3b, Juršinci; Občina Kidričevo, s
sedežem Ulica Borisa Kraigherja 25, Kidričevo; Občina Majšperk, s sedežem Majšperk 32a, Majšperk; Občina Markovci,
s sedežem Markovci 33, Markovci; Občina Videm, s sedežem Videm pri Ptuju 54, Videm; Občina Zavrč, s sedežem
Zavrč 11, Zavrč in Občina Žetale, s sedežem Žetale 1, Žetale
(v nadaljevanju besedila: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod
Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka (v nadaljevanju: zavod).
Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojno-izobraževalnih potreb otrok s posebnimi potrebami.

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)

166.744.000

X. NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII.
–IX.=-III)

–2.697.000
–165.013.000

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

7.748.000

3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Odranci konec leta
2005 znaša 174.591.000 SIT in ta sredstva se razporedijo za
naslednje namene:
– neporabljena namenska sredstva iz naslova takse za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za
leto 2005 v znesku 1.370.000 SIT se prenesejo v leto 2006
za izgradnjo kanalizacije v obrtni coni;
– sredstva rezerv v znesku 2.540.000 SIT;
– 170.681.000 SIT za poravnavo obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2005.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 145-18/2006
Odranci, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

PTUJ
1891.

Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
dr. Ljudevita Pivka

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00) in 40. in
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo)
in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni
list RS, št. 54/00), so: Mestni svet Mestne občine Ptuj na 39.
seji dne 29. 3. 2006, Občinski svet Občine Destrnik na 21.
seji dne 1. 7. 2005, Občinski svet Občine Dornava na 25.
seji dne 26. 10. 2005, Občinski svet Občine Gorišnica na
23. seji dne 16. 3. 2006, Občinski svet Občine Hajdina na
18. seji dne 21. 6. 2005, Občinski svet Občine Juršinci na
seji dne 11. 7. 2005, Občinski svet Občine Kidričevo na 20.
seji dne 22. 9. 2005, Občinski svet Občine Majšperk na 25.
seji dne 1. 9. 2005, Občinski svet Občine Markovci na 20.
seji dne 23. 6. 2005, Občinski svet Občine Videm na 22. seji
dne 27. 9. 2005, Občinski svet Občine Zavrč na 32. seji dne
25. 10. 2005, Občinski svet Občine Žetale na 20. seji dne
16. 9. 2005 sprejeli

II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola dr. Ljudevita
Pivka
Sedež zavoda: Raičeva ul. 2, Ptuj
Skrajšano ime zavoda: OŠ dr. Ljudevita Pivka
V sestavi zavoda delujejo:
– oddelki osnovne šole
– oddelki vzgoje in izobraževanja.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem,
s katerim razpolaga.
3. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, na registrskem vložku št. 1/239-00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Pečat zavoda
4. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na
zunanjem obodu pa izpisano: Osnovna šola dr. Ljudevita
Pivka, Raičeva ul. 2, Ptuj.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega
člena. Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod
v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov
in dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, občinam,
učencem, občanom in uporabnikom.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Zavod ima še naslednje pečate:
– pečat podolgovate oblike z enako vsebino in je namenjen za žigosanje ovojnic in druge sorodne namene,
– pečat podolgovate oblike z datumom in številko pod
katero je prejeta pošta evidentirana.
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5. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni,
določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj in je odgovoren
za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj
in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb – šolski okoliš
7. člen
Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojno-izobraževalnih potreb otrok s posebnimi potrebami za šolski okoliš,
ki obsega območje občin: Mestna občina Ptuj, Destrnik,
Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk,
Markovci, Videm, Zavrč in Žetale.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije razvrščene v:
– M/80.102 Osnovnošolsko izobraževanje – mobilna
specialno pedagoška služba v rednih šolah za učence s
specifičnimi učnimi težavami
– M/80.103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok
z motnjami v razvoju
– M/80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje – pomoč strokovnih delavcev v poklicnih šolah s
skrajšanim programom
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
– N/85.313 Dejavnost socialnovarstvenih zavodov za
usposabljanje otrok in mladostnikov
– N/85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, zdravstvena
nega, logopedija, delovna terapija, fizioterapija
– K/74.852 Fotokopiranje in razmnoževanje
– G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
prodaja lastnih izdelkov
– I/60.212 Prevoz šolarjev – na tekmovanja
– H/55.510 Dejavnost kuhinje
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičin v najem
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
9. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki
je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom:
– osnovne šole s prilagojenim programom za otroke z
lažjo motnjo v duševnem razvoju in v njenem okviru specializirano dejavnost osnovne šole za otroke s kombiniranimi
motnjami
– mobilno – specialno pedagoško službo za otroke s
specifičnimi učnimi težavami v vrtcih in šolah
– dejavnost vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno,
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju
– tečaj plavanja ene generacije.
10. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole. Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi,
ki štejejo kot javne listine. Zavod ne sme začeti opravljati
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nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljice ne dajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani
za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji. Za nove dejavnosti
ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem
obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela in s katerim prispeva k popolnejšemu
izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje
vpisanih registriranih dejavnosti.
11. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev
Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih določa zakon
oziroma statut.
1. Svet zavoda
13. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljic
– 5 predstavnikov delavcev zavoda in
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli na naslednji način:
– 4 predstavnike delavcev izmed strokovnih delavcev
– 1 predstavnik izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.
Člani sveta so imenovani za štiri leta in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti,
enega Mestna občina Ptuj, enega občine iz levega brega
Drave (Destrnik, Dornava, Gorišnica, Jurišinci, Markovci,) in
enega občine iz desnega brega Drave (Hajdina, Kidričevo,
Majšperk, Videm, Zavrč in Žetale). Predstavnik, ki zastopa
več občin v svetu mora biti vsaki mandat iz druge občine.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci
zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na
način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Za
izvedbo volitev predstavnikov staršev se smiselno uporablja
določba tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v
svet zavoda. Mandat predstavnikov staršev v svet zavoda
je povezan s statusom njihovih otrok oziroma varovancev
v zavodu.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji
predsednika in namestnika predsednika.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
14. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
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– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih naloži učiteljski zbor,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev
dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– v soglasju z ustanoviteljicami odloča o najemanju
kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih organih in skupnostih,
– odloča v soglasju z ustanoviteljicami o povezovanju v
skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
15. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev
v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članom sveta, ki se volijo iz posameznih
enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti
v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo
se imenuje za dobo 4 let.
16. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda
imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda
morajo imeti pasivno volilno pravico.
17. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov matične šole ter izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se
obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za
katere se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni.
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Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več
kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
18. člen
Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število
glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je
izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku
5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
19. člen
Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico. Zahtevi za odpoklic,
ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev,
ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona
o sodelovanja delavcev pri upravljanju.
2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za delovanje zavoda s starši (govorilne ure,
roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– v soglasju z ustanoviteljicami določa sistemizacijo
delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno
službo in
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– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima
naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja imenuje in
razrešuje svet zavoda v soglasju s pristojnim državnim organom. Mandat ravnatelja traja pet let. Svet zavoda si mora
pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje
učiteljskega zbora in mnenje občin ustanoviteljic. Učiteljski
zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno. Če
učiteljski zbor oziroma občine ustanoviteljice ne dajo mnenja
oziroma soglasja v 60 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega soglasja
oziroma mnenja.
3. Strokovni organi
21. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor
– oddelčni učiteljski zbor
– razrednik
– strokovni aktivi
Pristojnosti učiteljskega zbora, oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika in strokovnih aktivov so določene z
zakonom.
4. Svet staršev
22. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev je sestavljen
tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki
ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat
članov sveta traja dve leti, z možnostjo ponovnega imenovanja. Prvi sklic staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in
o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
V. SVETOVALNA SLUŽBA
23. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje. Pri opravljanju poklicnega
svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim
zavodom za zaposlovanje.
VI. KNJIŽNICA
24. člen
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter
opravlja informacijsko – dokumentacijsko delo kot sestavino
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vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu. Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister. Za učence,
ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za
izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva
država v skladu z merili, ki jih določi minister.
VII. POSLOVNA TAJNOST
25. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in
podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri
opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni
za poslovno tajnost. Za poslovno tajnost se štejejo predvsem
podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodila interesu ali ugledu zavoda. Navedbo listin
in dokumentov, ki se štejejo za poslovno tajnost, opredeljuje
statut. Osebe morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. O delu šole obvešča javnost
ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
VIII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA
26. člen
Ustanoviteljice in država zagotavljajo pogoje za delo
zavoda in sredstva v skladu z zakonom, standardi in normativi. Občine uredijo medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti s pogodbo. Občine ustanoviteljice pooblaščajo
za podpis pogodbe svoje župane.
Mestna občina Ptuj daje zavodu v najem naslednjo
nepremičnino:
– parc. št. 1019, zk. vl. 593, k.o. Ptuj.
Nepremično premoženje, ki ga najema zavod je last
Mestne občine Ptuj. Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo zavoda na osnovi finančnega načrta zavoda in
po deležu, ki ga predstavljajo vpisani učenci iz posamezne
občine. Finančni načrti morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo.
Za upravljanje s premičnim premoženjem je zavod odgovoren občinam ustanoviteljicam.
Z občinami, ki ne želijo biti ustanoviteljice zavoda, zavod lahko sklene pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti za posamezno občino za koledarsko leto, s kriterijem
glede na število otrok vpisanih na dan 1. januarja ne glede na
spremembe ob novem šolskem letu 1. septembra.
Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti,
ki niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo v statutu.
27. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi sredstvi odtujiti nepremičnega premoženja ali le tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi
bremeni brez soglasja lastnice.
28. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanoviteljic, prispevkov učencev, sredstev
od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov
sponzorjev ter iz drugih virov. Presežek prihodkov nad
odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo izdelkov oziroma
storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s
tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,
investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem
soglasju občin ustanoviteljic pa tudi za plače oziroma
delovno uspešnost.
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz
dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih
sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta.
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Če odhodki presegajo prihodke zavoda zaradi neizpolnjenih obveznosti občin ustanoviteljic, primanjkljaj krijejo tiste
občine ustanoviteljice, ki svojih obveznosti niso izpolnile.
29. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavoda pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom. Zavod lahko ustanovi šolski
sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma
se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne
opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad iz
prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev,
donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj
trije predstavniki zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor.
Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje
sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
30. člen
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno
v mejah višine obveznosti do zavoda glede na finančni načrt zavoda in deleža, ki ga predstavljajo vpisani učenci iz posamezne
občine. Ustanoviteljice ne odgovarjajo za izgubo v zavodu.
X. NADZOR
31. člen
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti Mestne občine
Ptuj nadzira Mestna občina Ptuj.
32. člen
Občine ustanoviteljice imajo pravico opravljati v zavodu
nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih dajejo zavodu
za opravljanje dejavnosti.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
33. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili, ki jih z
dvotretjinsko večino članov sprejme svet zavoda.
Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut zavoda,
– akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarne varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju
in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja in
– druge splošne akte.
Splošne akte sprejema svet zavoda ali ravnatelj v skladu s veljavnimi predpisi.
Pravila in akti iz tega odstavka tega člena ne smejo biti
v neskladju s tem odlokom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.
Zavod opravlja delo z delavci, ki so že bili zaposleni do
uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda.
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35. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe,
za katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata ravnatelju
se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po
postopku, določenim z zakonom in s tem odlokom.
36. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu z zakonom
in s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve
tega odloka ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka (Uradni vestnik Mestne občine
Ptuj, št. 5/97).
38. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-9/04
Ptuj, dne 13. aprila 2006
Župan
Mestne občina Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l.r.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula l.r.
Župan
Občine Gorišnica
Jožef Kokot l.r.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l.r.
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.
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SODRAŽICA

1892.

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 47/04) in 15. člena Statuta
Občine Sodražica (Uradni list RS,št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet Občine Sodražica na 8. izredni seji dne 14. 4.
2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 18/05, 74/05) se v poglavju III. Merila
za določitev višina nadomestila 10. člen v celoti zamenja z
naslednjim besedilom:
»Nezazidana stavbna zemljišča se glede na namembnost in lego ovrednotijo z naslednjimi faktorji:

Namembnost

I. območje

II. območje

III. območje

IV. območje

Območja za izgradnjo stanovanjskih stavb

0,1

0,08

0,05

0

Območja za izgradnjo stanovanjskih in poslovnih stavb

0,1

0,08

0,05

0

Območja za izgradnjo poslovnih stavb

0,1

0,08

0,05

0
«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporabljati pa se začne za odmerno leto 2006.
Št. 42306-1/05
Sodražica, dne 14. aprila 2006
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
1893.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji

Na podlagi 137. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 71/03) je Občinski
svet Občine Šmartno pri Litiji na svoji 27. redni seji dne 12. 4.
2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri
Litiji, ki obsega:
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 135/03)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 67/04)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 18/05)

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Šmartno pri Litiji
(uradno prečiščeno besedilo 1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje)
Ta odlok ureja podrobnejša območja na katerih se v
Občini Šmartno pri Litiji plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), merila
za določitev višine nadomestila in merila za oprostitev
plačila na območju Občine Šmartno pri Litiji. Za stavbna
zemljišča se štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
2. člen
(zavezanec)
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik,
najemnik ipd.).
3. člen
(zazidano stavbno zemljišče)
(1) Za zazidano stavbno zemljišče se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo
stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
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Zazidano stavbno zemljišče se plačuje od stanovanjske
oziroma poslovne površine objekta.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina vseh
stanovanjskih in pomožnih prostorov, ter vseh prostorov, ki
so funkcionalno povezani s stanovanjskim objektom.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom.
Odprte poslovne površine pa so površine, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, interna
parkirišča, delavnice na prostem, športni objekti, nepokrite
gostinske površine, kamnolomi in druge odprte površine namenjene poslovni dejavnosti.
(2) Šteje se, da so kot zazidana stavbna zemljišča določene tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je
zgrajena oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja gradi katera koli vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, če
so takšne parcele oziroma njihovi deli v skladu z določbami
tega zakona določene kot gradbene parcele.
Če zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka oziroma
njihovi deli še niso določeni kot gradbene parcele, pridobijo
takšne zemljiške parcele oziroma njihovi deli status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji,
izdano v skladu z določbami 215., 216. oziroma 217. člena
zakona o graditvi objektov ali pa, ko postane gradbeno dovoljenje, izdano za objekt, ki naj bi se gradil na njej, dokončno.
Do pravnomočnosti odločbe o parcelaciji oziroma dokončnosti gradbenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka, se
površina parcel iz prejšnjega odstavka, ko se od nje odšteje
površina, na kateri stoji stavba ali gradbeni inženirski objekt,
ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, pomnožena s
faktorjem 1,5, šteje kot površina nezazidanega stavbnega
zemljišča, vendar samo, če takšen preostali deli takšnih zemljiških parcel hkrati izpolnjujejo tudi pogoje iz druge alinee
prvega odstavka tega člena.
4. člen
(nezazidano stavbno zemljišče)
(1) Šteje se, da so kot nezazidana stavbna zemljišča
določene tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim
prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja
določene vrste objekta iz tretjega odstavka 218. člena zakona
o graditvi objektov, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno
vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov
ter dostop na javno cesto in če ležijo znotraj območja, za katerega je občina z odlokom o nadomestilu določila, da se plačuje
nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
(2) Šteje se, da so za zemljiške parcele nezazidanih
stavbnih zemljišč zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop
na javno cesto, če je za območje, na katerem ležijo, sprejet
državni ali občinski lokacijski načrt. Če je za območje, na
katerem ležijo zemljiške parcele, sprejet občinski prostorski
red, se šteje, da je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo
in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov,
če imajo takšne parcele urejen dostop do javnega cestnega
omrežja, za njih pa je tudi možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in
javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja
greznic oziroma malih čistilnih naprav.
Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je z lokacijskim načrtom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih
surovin:
1. če je z lokacijskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo;
2. če je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo;
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3. če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je z
lokacijskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja
izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje oziroma
da se na njih uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, takšna
sanacija pa še ni izvedena.
5. člen
(območja)
Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Občine
Šmartno pri Litiji in je razdeljeno na tri območja:
1. območje naselja Šmartno pri Litiji,
2. območje naselij: Črni Potok, Mala Kostrevnica, Zavrstnik,
3. območje drugih naselij.
Območja so zarisana v kartografskem delu (v merilu
1:5000) prostorskega plana občine in so sestavni del tega
odloka ter na vpogled na Občini Šmartno pri Litiji.
II. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
(komunalna opremljenost)
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe
oziroma možnosti priključitve objekta na posamezno infrastrukturo se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. Sistem za oskrbo s pitno vodo s hidrantno 20 točk
mrežo
2. Sistem za oskrbo s pitno vodo brez hidrantne 15 točk
mreže
3. Javna kanalizacija

10 točk

4. Električno omrežje

20 točk

5. Telefonsko omrežje

10 točk

6. Asfaltna cesta s hodniki za pešce

20 točk

7. Asfaltna cesta brez hodnikov za pešce

15 točk

8. Makadamska cesta

10 točk

9. Javna razsvetljava

20 točk

7. člen
(omejitve)
Pri določevanju komunalne opremljenosti zemljišča iz
prejšnjega člena tega odloka se upošteva:
– Šteje se, da je stavbno zemljišče opremljeno z javno
razsvetljavo, če je svetilka javne razsvetljave od meje stavbnega zemljišča oddaljena manj kot 80 m.
– Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključitve na javno asfaltno cesto, če je priključek oddaljen od meje
stavbnega zemljišča manj kot 500m, v nasprotnem primeru
se upošteva makadamska cesta.
8. člen
(lega in namembnost)
Za namen uporabe so objekti oziroma deli objektov
opredeljeni glede na območja določena v 5. členu odloka po
naslednjih kriterijih:
Stanovanjski namen
območje

1.

2.

3.

Stanovanjske stavbe oziroma 20 točk 15 točk 10 točk
prostori
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Poslovni namen
Območje

1.

2.

3.

A) Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe, gostinstvo, finančno
posredništvo, poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve

300 točk

150 točk

50 točk

B) Vse dejavnosti, ki niso opredeljene pod A) in C)

120 točk

120 točk

25 točk

C) Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje, izobraževanje,
zdravstvo in socialno varstvo, dejavnost javne higiene, dejavnost združenj in organizacij, rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, druge javne storitvene

20 točk

20 točk

20 točk

Odprte poslovne površine se ovrednotijo s 50% točk zazidanega stavbnega zemljišča.
Stanovanjske površine v katerih nihče ne biva najmanj
eno leto pred odmero nadomestila za tekoče leto, poslovne površine v katerih nihče ne opravlja poslovne dejavnosti najmanj
eno leto pred odmero nadomestila za tekoče leto, se dodatno
točkuje s 100 točkami. Nadomestilo se odmeri tako, da se
upošteva zadnji pretežni namen rabe stavbe.
V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila za
uporabo zazidanega stavbnega zemljišča ne vpliva na njeno
legalizacijo oziroma na izdajo in izvršitev inšpekcijskega ukrepa
po določbah tega zakona.
Obveznost plačevanja nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča preneha, ko se stavba oziroma del
stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, odstrani
in vzpostavi prejšnje stanje in ko investitor oziroma lastnik
zemljišča, na katerem je stala takšna stavba oziroma del stavbe, to dejstvo sporoči občini, hkrati pa se uvede obveznost
plačevanja nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča, če leži takšno zemljišče na območju, za katerega
je občina določila, da se na njem plačuje takšno nadomestilo.
Če pa se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez
gradbenega dovoljenja, pridobi gradbeno dovoljenje oziroma
se takšna gradnja legalizira, se takšna gradnja ne šteje za
novo gradnjo in se zato s plačevanjem nadomestila za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča nadaljuje.

9. člen
(Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča)
Za objekte z večstanovanjskimi enotami se zmanjša
skupno število točk za naslednje odstotke:
Pri stavbah z do dvema stanovanjema

0%

Pri stavbah s 3 do 4 stanovanji

1%

Pri stavbah s 5 do 10 stanovanji

10%

Pri stavbah z več kot 10 stanovanji

15%

a) Merila za določitev višine nadomestila za odmero nezazidanega stavbnega zemljišča

10. člen
(komunalna opremljenost, namembnost in smotrna
uporaba zemljišča)
Za nezazidano stavbno zemljišče se z upoštevanjem
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi
objekti in napravami ter namembnost in smotrno uporabo
stavbnega zemljišča, določi z enotnim kriterijem glede na
območja iz 5. člena tega odloka:
Točke glede na komunalno opremljenost, namembnost in smotrno uporabo zemljišča
1. območje

95 točk

2. območje

65 točk

3. območje

40 točk

III. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

11. člen
(zemljišča oziroma objekti za katera se ne plačuje
nadomestilo)
Nadomestilo se ne plačuje:
– za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo
osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij,
ki jih uporabljajo te organizacije, ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.
12. člen
(petletna oprostitev)
Plačila nadomestila se na lastno zahtevo za dobo pet let
oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del
stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko
hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske
hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega
zemljišča.
Petletna oprostitev plačevanja nadomestila začne teči
od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
13. člen
(enoletne oprostitve)
Za dobo enega leta se oprosti plačila nadomestila zavezanca, ki živi z družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu v
slabih življenjskih razmerah in izpolnjujejo eno od naslednjih
meril:
– eden izmed članov prejema denarno socialno pomoč
po predpisih iz socialnega varstva,
– eden izmed članov je upravičenec do subvencionirane stanovanjske najemnine,
– eden izmed članov je upokojenec, ki prejema varstveni dodatek po predpisih pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
V primeru, da je v enostanovanjski hiši oziroma stanovanjski enoti več kot eno skupno gospodinjstvo morajo biti
merila za oprostitev iz prejšnjega odstavka izpolnjena v obeh
oziroma vseh gospodinjstvih, če je zavezanec en sam za
celotno stavbo oziroma enoto.
V primeru elementarne nesreče, zaradi česar stanovanjski objekt ni več uporaben za bivanje, se zavezanca na
lastno zahtevo oprosti plačila nadomestila, če se ugotovi, da
bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja za dobo enega
leta.
14. člen
(vloga za oprostitev)
Pisno zahtevo za oprostitev oziroma olajšavo plačila
nadomestila iz 13. člena odloka, mora zavezanec vložiti najkasneje do 31. oktobra za naslednje obračunsko leto pristojnemu oddelku pri občinski upravi. K vlogi mora zavezanec
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predložiti vsa potrebna dokazila (odločbo centra za socialno
delo, odločbo pokojninskega zavoda, dokazila o višini dohodka družine za preteklo leto ipd.).
O oprostitvi in olajšavi plačila nadomestila pristojni
občinski organ izda ustrezno odločbo.
Pisno zahtevo za oprostitev plačila nadomestila iz
12. člena tega odloka mora zavezanec vložiti ob vselitvi v
stanovanje.
IV. ODMERA NADOMESTILA
15. člen
(odmera zazidanega stavbnega zemljišča)
Letna višina nadomestila se določi tako, da se skupno
število točk določenih po merilih iz tega odloka pomnoži
z vrednostjo točke ter s površino zazidanega stavbnega
zemljišča.
Pri izračunu iz prejšnjega odstavka tega člena se za
naslednje površine upošteva korekcijski faktor 0:
– za kulturne spomenike in za javno kulturno infrastrukturo, ki so kot taki opredeljeni v skladu s področno
zakonodajo,
– za javne športne objekte, ki so kot taki opredeljeni s
področno zakonodajo,
– za površine v uporabi občinskih organov, krajevnih
in mestne skupnosti, javnih zavodov, katerih ustanoviteljica
je ena ali več občin,
– za humanitarne organizacije, ki imajo pridobljen tak
status v skladu s področno zakonodajo in
– gasilska društva.
16. člen
(odmera nezazidanega stavbnega zemljišča)
Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče
se določi tako, da se skupno število točk določenih po
merilih iz tega odloka pomnoži s površino nezazidanega
stavbnega zemljišča, korekcijskim faktorjem 0,05 in z vrednostjo točke.
17. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke za odmero nadomestila na območju
Občine Šmartno pri Litiji določi s sklepom občinski svet na
predlog župana občine.
Če občinski svet ne določi vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do 31. decembra za prihodnje leto, se vrednost točke s 1. januarjem
tekočega leta valorizira z indeksom rasti cen življenjskih
potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad RS, za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero se
nadomestilo odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem
prejšnjega leta.
18. člen
(prijava nadomestila)
Zavezanci so dolžni prijaviti občinski upravi Občine
Šmartno pri Litiji nastanek obveznosti plačila nadomestila
po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero
nadomestila.
Sprememba za plačilo nadomestila nastala med letom
oziroma po odmeri nadomestila za tekoče leto, se upošteva
od 1.1. naslednjega leta dalje.
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki
in evidence. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za
plačilo nadomestila dolžan na poziv občinske uprave v roku
15 dni od prejema poziva posredovati verodostojne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila.

Št.

44 / 25. 4. 2006 /

Stran

4793

19. člen
(vodenje evidence, izdaja odločbe)
Evidenco zavezancev za plačilo nadomestila vodi in
vzdržuje pristojni oddelek občinske uprave, ki posreduje
podatke za odmero pristojnemu davčnemu organu.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki tudi vodi postopke v zvezi z odmero,
nadzorom obračunavanja, plačevanja in izterjavo nadomestila v skladu z zakonom o davčnem postopku.
20. člen
(poraba sredstev)
Sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča so prihodek občinskega proračuna in
se namensko uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč
v občinsko lastnino, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč in investicij v komunalno infrastrukturo.
V. KAZENSKA DOLOČBA
21. člen
(kazenska določba)
Zavezanec za plačilo nadomestila, ki ne vloži prijave
oziroma spremembe za odmero nadomestila v skladu s
tem odlokom ali če v prijavi navede netočne podatke se
kaznuje z denarno kaznijo:
– 150.000 SIT za pravne osebe,
– 30.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe,
– 100.000 SIT za samostojne podjetnike,
– 50.000 SIT za fizične osebe.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št.
135/03) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
22. člen
(prehodna in končna določba)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Litija (Uradni list SRS, št. 9/87, 43/89 in Uradni list RS, št.
24/92, 69/93 in 38/97).
V primeru, da zavezanec za odmero nezazidanega
stavbnega zemljišča poda pri pristojnem občinskem organu do 31. 3. 2004 vlogo za spremembo namenske rabe
zemljišča v planskem aktu občine (sprememba iz zazidljive
parcele v nezazidljivo parcelo), se zavezancu od dneva
vložitve vloge do sprejetja odločitve namembnosti rabe za
predmetno parcelo zadrži odmera nadomestilo za uporabo
nezazidanega stavbnega zemljišča.
V primeru zavrnitve ali umika vloge navedene v prejšnjem odstavku ali v primeru pridobitve gradbenega dovoljenja za predmetno parcelo, se šteje kot da vloga ni bila
podana, zavezanec pa je dolžan plačati odmero nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča tudi za
obdobje od dneva vložitve vloge za spremembo namenske
rabe zemljišča do dneva zavrnitve ali umika te vloge.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
1. januarja 2004.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 67/04) vsebuje naslednjo
končno določbo:
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5. člen
Ta sprememba Odloka začne veljati peti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 18/05) vsebuje naslednjo
končno določbo:
3. člen
Ta sprememba Odloka začne veljati peti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 462-01/2003
Šmartno pri Litiji, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

1894.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
območje individualne gradnje na območju
osrednje urbane aglomeracije Velika
Kostrevnica – del

Na podlagi 27., 29. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03
– ZZK1), Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Litije in Šmartna (PUP, Uradni list SRS št. 22/88,
Uradni list RS, št. 29/91, 89/02, 7/04, 44/04, 44/05) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03,
106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri
Litiji na 27. redni seji dne 12. 4. 2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za območje
individualne gradnje na območju osrednje
urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – del
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Dolgoročnega in
družbenega plan Občine Litija za obdobje 1986–1990–2000
(Uradni list SRS, št. 4/89, 14/87, in Uradni list RS, št. 34/90,
40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04, 126/04) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS,
št. 22/88, Uradni list RS, št. 89/02, 7/04, 44/04, 44/05) za
območje Občine Šmartno pri Litiji sprejme občinski lokacijski
načrt za območje individualne gradnje na območju osrednje
urbane aglomeracije Velika Kostrevnica (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
(2) Lokacijski načrt je izdelal AS d.o.o., PE Aping, Savska cesta 5, 1270 Litija, pod številko projekta 45/2005, v
mesecu marcu 2006.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o lokacijskem načrtu za območje individualne
gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika
Kostrevnica – del (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa: ureditveno območje, zasnovo urejanja ureditvenega območja,
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zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, arhitektonsko in
krajinsko oblikovanje objektov in ureditev, zasnovo projektnih
rešitev prometne, energetske in komunalne infrastrukture,
rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in
kulturne dediščine, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja
in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem določil
tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene
in grafično prikazane v občinskem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Šmartno
pri Litiji.
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta
obsega območje individualne stanovanjske gradnje z ureditvijo prometnih površin, komunalne in energetske infrastrukture ter druge gospodarske infrastrukture.
(2) Območje individualne stanovanjske gradnje v izmeri
2470 m2 leži severno od občinske ceste Šmartno–Velika Kostrevnica. Območje lokacijskega načrta obdajajo pozidana in
nepozidana zemljišča. Na vzhodni strani je območje ločeno
z nekategorizirano cesto, na zahodni strani pa z obstoječim
stanovanjskim objektom.
(3) Območje individualne stanovanjske gradnje z vsemi
spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski Občini Liberga: 1329/2, 1329/3,
1335/3, 1335/4, 1335/6.
(4) Območje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture obsega naslednje parcele oziroma dele
parcel v katastrski Občini Liberga:
– vodovod: 2034/1, 1329/2, 1329/3, 1335/3, 1335/4,
1335/5, 1335/6
– fekalna kanalizacija: 1329/2, 1329/3, 1335/3, 1335/4,
1335/6
– meteorna kanalizacija: 1329/2, 1329/3, 1335/3,
1335/4, 1335/6
– elektrovodi NN: 1326/2, 2034/1, 1329/2, 1329/3,
1335/3, 1335/4, 1335/5, 1335/6
– telefon: 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1335/1, 1334, 1335/5,
1335/6
II. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega:
– območje novih objektov
– prometne površine kot dostopne poti do objektov
– območja ureditev komunalnih, energetskih in ostalih
infrastrukturnih objektov naprav.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN UREDITEV
5. člen
(pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje)
(1) Za urbanistično oblikovanje območja in arhitekturno
oblikovanje objektov je skladno s prikazi prostorske ureditve
v grafičnih prilogah treba upoštevati naslednje pogoje:
– razporeditev objektov
– dostope do objektov
– maksimalne tlorisne in višinske gabarite objektov
– določene gradbene linije za objekte
– ter elemente za zakoličbo objektov in ureditev, ki so
prikazani na geodetskem načrtu (grafična priloga).
(2) Območje novih objektov obsega gradnjo 3 individualnih objektov.
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6. člen
Objekti
(1) Lega, horizontalni in vertikalni gabarit ter zasnova
zunanje ureditve je prikazana v grafični prilogi.
Tlorisi stanovanjskih hiš so nepravilnih oblik z izzidki:
– stanovanjska hiša 1: (10,85 m x 9,85 m) + (6,40 m x
5,20 m)
– stanovanjska hiša 2: (7,30 m x 10,60 m) + (6,10m x
8,40m)
– stanovanjska hiša 3: (11,85 m x 7,65 m) + (9,95 m x
5,70 m).
(2) Vertikalni gabarit za vse tri stanovanjske hiše je pritličje in mansarda, višina kolenčnega zidu je 1,20 m.
(3) Strehe so simetrične dvokapnice s čopi, naklona
strešin 35° do 40°. Dovoljene so podaljšane strešine, frčade,
pokrite terase s pergolo ali lahko transparentno ravno streho. Tlorisna površina terase ne sme presegati 30% tlorisne
površine objekta.
Kritina je opečne ali temne barve.
7. člen
Dozidave, nadzidave in prizidki
Na funkcionalnem zemljišču objekta so dovoljene dozidave do 40% velikosti osnovnega tlorisa objekta, vendar
pozidanost zemljišča ne sme presegati razmerja 40% pozidanega proti 60% nepozidanega zemljišča. Vertikalni gabarit
se mora višinsko prilagajati osnovnemu objektu, katerega
ne sme preseči. Dozidavo je zasnovati tako, da z osnovnim
objektom tvori oblikovno celoto.
8. člen
Namembnost objektov
Namembnost objektov je stanovanjska.
9. člen
Enostavni objekti
Dovoljena je gradnja enostavnih objektov na funkcionalnem zemljišču objekta, v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo
tovrstnih objektov.
10. člen
Ograje
Dovoljujejo se postavitve žičnih ograj z živo mejo. Ograja ob občinski cesti mora biti v odmiku minimalno 4,0 m od
vozišča ceste, ob dovozni poti pa v odmiku minimalno 0,5 m
od parcelne meje dostopne poti. Ograje med parcelami je
dovoljeno postavljati v odmiku minimalno 0,5 m od parcelne
meje, manjši odmiki pa je dovoljen v soglasju s sosedom.
11. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
Za krajinsko oblikovanje območja je potrebno:
– površine, ki niso predvidene za pozidavo, se ohranijo
v prvotni funkciji
– obcestni prostor na gradbenih parcelah se zatravi in
zasadi z nizkimi grmovnicami ali drevesi ob zagotavljanju
preglednosti.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
12. člen
(prometna ureditev)
(1) Objekti in območje urejanja se prometno navezuje
na obstoječo občinsko cesto Šmartno–Velika Kostrevnica,
parcelna številka 2034/1 k.o. Liberga, ki poteka ob južnem
robu območja z:
– dostopno potjo 1 okvirne dolžine 22 m
– dostopno potjo 2 okvirne dolžine 13 m
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in nekategorizirane ceste, parcelna številka 1335/5 k.o. Liberga z:
– dostopno potjo 3 okvirne dolžine 25 m.
(2) Priključke dostopnih poti na občinsko cesto in nekategorizirano cesto je potrebno izvesti pod pogoji upravljalca.
13. člen
Prečni prerez poti:
– dostopna pot 1: širine 3,50 m, izvedba v asfaltu
– dostopna pot 2: širine 3,50 m, izvedba v asfaltu
– dostopna pot 3: širine 3,50 m, izvedba v asfaltu.
14. člen
Na funkcionalnem zemljišču je potrebno zagotoviti
najmanj dve parkirni mesti (garažni mesti) za stanovanjski
objekt.
15. člen
(komunalna, energetska infrastruktura)
Zaradi gradnje objektov se po potrebi prestavi, zamenja oziroma zaščiti komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte, naprave in napeljave. Projektiranje
in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
objektov, naprav in napeljave poteka v skladu z določbami
tega odloka in projektnimi pogoji, ki so sestavni del tega
lokacijskega načrta.
(2) Na območju lokacijskega načrta so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih infrastrukturnih
objektov.
16. člen
(vodovod)
(1) Oskrba uporabnikov s pitno vodo bo zagotovljena
iz vodovodnega sistema Velika Kostrevnica, ki poteka ob
občinski cesti Šmartno – Velika Kostrevnica. Za priključitev
objektov na vodovod je potrebno zgraditi vodovodne cevi z
vodomernim jaškom za vsak objekt posebej:
– stanovanjska hiša 1: vodovod, okvirne dolžine 23 m,
opremljen z zasunom, zračnikom in zaključenim hidrantom
– stanovanjska hiša 2: vodovod, okvirne dolžine 21 m,
opremljen z zasunom, zračnikom in zaključenim hidrantom
– stanovanjska hiša 3: vodovod, okvirne dolžine 14 m,
opremljen z zasunom, zračnikom in zaključenim hidrantom
17. člen
(kanalizacija)
(1) Do izgradnje kanalizacije je na funkcionalnem zemljišču objektov zgraditi troprekatne vodotesne greznice na
praznjenje. Po izgradnji kanalizacije je obvezna priključitev
objektov nanjo.
(2) Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, je potrebno odvesti preko lovilcev olj in peskolovov v kanalizacijsko omrežje ali ponikovalnico oziroma
v skladu s predpisi.
(3) Meteorne vode iz drugih utrjenih površin, zelenih
površin in streh je potrebno speljati v ponikovalnice ali voditi
do naravnega recipienta.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Novi objekti se bodo priključili na obstoječ NN prostozračni vod, ki poteka ob južni strani obstoječe občinske
ceste Šmartno–Velika Kostrevnica. Električno omrežje nizke napetosti se izvede iz obstoječega NN droga parcelna
številka 1326/2, k.o. Liberga s podzemnimi kabli preko treh
NN razdelilnih omaric na fasadah objektov, ki so locirane
na parcelnih številkah 1329/2, 1329/3 in 1335/6, vse k.o.
Liberga.
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19. člen
(telefonsko omrežje)
Telefonsko omrežje se izvede z dvocevno kabelsko
kanalizacijo, ki se naveže na obstoječo kabelsko kanalizacijo. Trasa predvidene kanalizacije poteka ob severnem
robu obravnavanega območja po parcelnih številkah 1329/1,
1329/2, 1329/3, 1335/5, 1335/6, vse k.o. Liberga.
Izvede se s PVC cevmi premera 110 mm in kabelskimi
jaški na odcepih.
20. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje objektov je z ekstra lahkim kurilnim oljem iz
kurilnic za vsak stanovanjski objekt posebej.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
21. člen
(varstvo naravne dediščine)
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
22. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Zazidalni načrt posega na območje enote kulturne
dediščine, za katero je bil ob izdelavi strokovnih zasnov
podan predlog za vpis v Register nepremičnine kulturne
dediščine pri Ministrstvu za kulturo: Velika Kostrevnica–
Prazgodovinsko grobišče na Verejevem lazu (štev. predloga
501526).
(2) V območju kulturne krajine Velika Kostrevnica–Prazgodovinsko grobišče na Verejevem lazu je dovoljena individualna gradnja.
(3) Ker obstaja možnost prisotnosti arheoloških ostankov, morajo investitorji na obravnavanem območju zagotoviti,
predhodni arheološki terenski pregled pred pričetkom del. Če
bodo v izkopih najdeni arheološki predmeti oziroma predmeti
arheološke vrednosti, bodo dela ustavljena in nato izvedene
zaščitne arheološke raziskave.
23. člen
(ravnanje z rodovitno prstjo)
(1) Zgornja humusna plast se praviloma odgrne, začasno in ustrezno deponira ter ponovno uporabi za rekultivacijo
poškodovanih zemljišč in ureditev funkcionalnih zemljišč ob
objektih.
(2) S prstjo se ob odgrinjanju, deponiranju in vgrajevanju ravna tako, da se bo ohranila njena količina in rodovitnost
in da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi
snovmi ter do mešanja z manj kakovostno zemljo.
(3) Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost
v skladu z občinskimi odloki.
(4) Gradnja, transport in druge aktivnosti v zvezi z gradnjo se izvajajo tako, da bo s posegi prizadetih čim manj tal.
S transportih in gradbenih površin se prepreči emisije prahu
in gradbenih materialov ter odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v podtalnico.
24. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Upoštevati je treba ničelno stanje podtalnice, to je
stanje podtalnice pred pričetkom del.
(2) Vse parkirno manipulativne površine morajo biti izvedene v protiprašni izvedbi. Meteorna voda iz objektov in
prometnih površin se odvaja v ponikovalnico.
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25. člen
(varstvo zraka)
Ogrevanje objektov mora biti urejeno tako, da emisije v
zrak ne presegajo z uredbo dovoljenih ravni.
26. člen
(varstvo pred hrupom)
Obravnavano območje spada v območje III. stopnje
varstva pred hrupom, kjer znaša mejna raven hrupa 50/60
dBA za dan in noč.
27. člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)
(1) Požarna varnost objektov ob ureditvenem območju
bo ostala nespremenjena. Ohranijo se obstoječi dovozi za
interna vozila. Uredijo se samo novi dovozi do predvidenih
objektov za interna vozila. Preskrba s požarno vodo se zagotavlja iz hidrantov na obstoječem in predvidenem omrežju
in pripeljana voda s specialnimi gasilskimi vozili.
(2) V primeru nesreč in razlitja večjih količin goriv, olj
ali drugih za vode škodljivih tekočin, suspenzij in drugih
materialov, se pred začetkom gradbenih del pripravi načrt za
preprečevanje vdora teh snovi v tla in podtalnico ter njihovo
odstranitev.
28. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Z viški izkopanega materiala ni dovoljeno zasipavati
obstoječe jarke.
(2) Med gradnjo se ločeno zbirajo gradbeni in drugi
odpadki, glede na možnost ponovne uporabe.
(3) Zbiranje in odvoz odpadkov se organizira tako kot
to velja za celotno naselje Velike Kostrevnice. Zabojnik za
zbiranje odpadkov je lociran na funkcionalnem zemljišču,
dostopen za komunalna vozila.
VI. ETAPNOST IZVEDBE
29. člen
(etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta)
(1) Etape izvajanja lokacijskega načrta:
– infrastrukturni objekti in naprave, ki so potrebne za
realizacijo predvidenih posegov
– dovozne poti
– posamezni objekti.
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne enote.
VII. OBVEZNOST INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
30. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)
(1) Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe
komunikacije ali načrtovane komunikacije, transport se vrši
po obstoječi občinski cesti in nekategorizirani cesti ter novih
dostopnih poteh do objektov.
(2) Pri organizaciji gradbišča se upošteva naslednje:
– za transport se določijo obstoječe dovozne poti in
ceste,
– zagotovi se odvijanje motornega in peš prometa po
obstoječem prometnem omrežju,
– vse ceste in poti, ki bodo služile transportu pred začetkom in med gradnjo se ustrezno uredi, po končani gradnji
pa se vse nastale poškodbe sanira,
– zagotovi se nemoteno komunalno oskrbo obstoječih objektov in naprav preko vseh komunalnih, energetskih,
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telekomunikacijskih in drugih naprav, v času gradnje se jih
zaščiti, vse eventualne nove poškodbe sanira in posege
uskladi s pristojnimi organi in organizacijami,
– v času gradnje se zagotovi zavarovanje gradbišča
tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč in v skladu z veljavnimi predpisi
se odpravi v najkrajšem možnem času morebitne negativne
posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja,
– v času gradnje se zagotovi vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda,
– na gradbišču ni dovoljeno skladiščenje in pretakanje
pogonskih goriv za delovno mehanizacijo,
– sočasno in usklajeno izvajati gradnjo komunalne infrastrukture,
– urediti pripadajoče zelene in druge površine.
31. člen
(ostale obveznosti investitorja in izvajalcev)
Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega
odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca tudi:
– nadomesti vse komunalne objekte in naprave, ki v načrtu niso evidentirani, pa se ugotovi, da so tangirani z gradnjo
objektov in ostalih ureditev,
– v primeru, da bodo na objektih, napravah in ureditvah
ob transportnih poteh in ob gradbišču nastale škode, ki so
posledica gradnje, investitor sanira škodo oziroma plača
odškodnino,
– krajane se tekoče obvešča o delih in posledicah: prašenje, vibracije, hrup… in možnih kratkotrajnih prekinitvah
dobave električne energije, vode.
32. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor poskrbi za primopredajo vseh odsekov komunalnih vodov in drugih naprav, katerih ne bo prevzel v
upravljanje, in pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno
dokumentacijo drugih upravljalcem.
VIII. TOLERANCE
33. člen
Odstopanja od horizontalnih gabaritov objektov so lahko
+/- 5% vendar le na straneh, kjer niso določene gradbene linije
ali odmiki. Odstopanja od vertikalnih gabaritov niso dovoljena.
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Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini
Šmartno pri Litiji

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 30/98), 44. člena Zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 92/05), 3.,
17. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03,
86/04), Zakona o javnih naročilih (ZNJ-1-UPB1) Uradni list
RS, št. 36/04, 116/05), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/04),
16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS,
št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji
na svoji 27. redni seji dne 12. 4. 2006 sprejel

ODLOK
o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno
pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se določa predmet izbirne gospodarske
javne službe urejanja objektov in naprav javne razsvetljave.
Odlok obsega pogoje za urejanje, pooblastila, nadzor
nad izvajanjem gospodarske javne službe in drugo v zvezi
z urejanjem in vzdrževanjem javne razsvetljave na območju
Občine Šmartno pri Litiji.
2. člen
(Način izvajanja)
Izbirna gospodarska javna služba urejanja objektov
in naprav javne razsvetljave (v nadaljnjem besedilu: javna
služba) se zagotavlja s podeljevanjem koncesije, ki jo izvaja
izvajalec javne službe – koncesionar na podlagi tega odloka
in koncesijske pogodbe. Koncedent v tem odloku je Občina
Šmartno pri Litiji.
Ne glede na druge določbe tega odloka se lahko dejavnost, ki je predmet tega odloka, organizira tudi v okviru
režijskega obrata ali z neposredno zaposlitvijo delavca-izvajalca v okviru občinske uprave in se v tem primeru smiselno
uporabljajo določbe tega odloka.

35. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.

3. člen
(Objekti in naprave javne razsvetljave)
Za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo naslednji
objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih površin in
javnih cest:
– elektroomarice,
– drogovi,
– svetilke,
– energetski kabli,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno
delovanje javne razsvetljave.
Objekti in naprave javne razsvetljave so del komunalne
infrastrukture koncedenta.

36. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem
listu RS.

II. UREJANJE IN VARSTVO OBJEKTOV IN NAPRAV
JAVNE RAZSVETLJAVE

IX. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.
X. PREHODNE KONČNE DOLOČBE

Šifra: 352-03/2004
Šmartno pri Litiji, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

4. člen
(Urejanje javne razsvetljave)
Na javni razsvetljavi se morajo redno opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, in sicer:
– zamenjava svetil in svetilk,
– zamenjava drogov svetil in drugih naprav,

Stran

4798 /

Št.

44 / 25. 4. 2006

– popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za
javno razsvetljavo,
– čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov
javne razsvetljave,
– investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave,
– intervencije na javni razsvetljavi,
– priprava letnih programov vzdrževanja, razvoja, načrtovanja, varčevanja z energijo in pospeševanja javne službe
v skladu s programi občine,
– vodenje katastra in kontrolne knjige,
– izvedba novoletne okrasitve v skladu s programom
občine,
– izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi,
– strokovno svetovanje v zvezi z javno razsvetljavo,
– druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis
oziroma so potrebne skladno s standardi stroke zaradi vzdrževanja naprav javne razsvetljave.
5. člen
(Letni plan)
Urejanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi letnega
načrta urejanja javne razsvetljave, ki ga izdela koncesionar
vsako leto do 15. septembra za naslednje leto. Izvedbeni
načrt potrdi Občinski svet Občine Šmartno pri Litji.
Načrt urejanja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program izvajanja javne službe,
– cene storitev,
– program varčevanja z energijo,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjene za tekoče
opravljanje službe,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje,
– predlog investicij v nove objekte in naprave javne
razsvetljave po posameznih območjih Občine Šmartno pri
Litiji s finančno konstrukcijo.
Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati za preteklo leto koncedentu letno poročilo o opravljenih
storitvah.
6. člen
(Mesečni plan)
Koncesionar mora do 25. v mesecu pripraviti plan del
za prihodnji mesec, ki ga potrdi uprava Občine Šmartno pri
Litiji.
7. člen
(Vodenje katastra in kontrolne knjige)
Kataster vsebuje podatke o javni razsvetljavi in tehničnih lastnostih javne razsvetljave. Kontrolna knjiga vsebuje
podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o vseh
izvedenih in neizvedenih storitvah javne službe.
Kataster, ki je last koncedenta, se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj štirikrat letno. Ob prenehanju koncesijske pogodbe mu jih izroči v celoti.
Koncesionar je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki,
za katere velja poslovna tajnost, in jih sme dajati na vpogled
samo koncedentu oziroma od njega pooblaščenim nadzornim organom in pristojnim inšpektorjem.
Za vzpostavitev katastra mora prvi koncesionar v enem
mesecu po sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu krajevno in časovno natančno opredeljen program.
8. člen
(Pooblastila koncesionarja)
Koncesionar ima naslednja pooblastila:
– izključno pravico izvajati javno službo na območju
Občine Šmartno pri Litiji, razen v primerih, ko je z zakonom in
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predpisi, sprejetimi na podlagi zakona, posamezno opravilo
naloženo drugi osebi,
– izdajanje tehničnih pogojev v zvezi z izdajo soglasij,
– je prisoten pri tehničnem prevzemu,
– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
9. člen
(Poseganje v objekte in naprave javne razsvetljave)
Kakršnokoli poseganje v javno razsvetljavo je dovoljeno
samo s soglasjem koncedenta.
10. člen
(Prepovedana dejanja)
Prepovedano je:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanje na javni razsvetljavi brez dovoljenja koncedenta,
– poškodovanje javne razsvetljave,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini javne
razsvetljave brez dovoljenja koncedenta,
– onemogočiti dostop do javne razsvetljave,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge
objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi
neposredni bližini brez dovoljenja koncedenta,
– druga dela, ki bi kakor koli ogrozila delovanje javne
razsvetljave.
III. KONCESIJSKI AKT
11. člen
(Vsebina koncesijskega akta)
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Šmartno
pri Litiji kot koncedent določa:
– predmet in območje javne službe,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe za uporabo
javnih dobrin, ki se zagotavljajo z javno službo,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarju,
– nadzor nad izvajanjem javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
12. člen
(Predmet in območje izvajanja javne službe)
Predmet javne službe je koncesija za urejanje javne
razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji.
Koncesija se izvaja na območju Občine Šmartno pri Litiji
in se podeli na podlagi javnega razpisa, ki ga izda občinska
uprava.
13. člen
(Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora za opravljanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki
Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da zagotovi strokovno, organizacijsko in kadrovsko
sposobnost vodenja katastra,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri, poseduje
najmanj tri leta delovnih izkušenj v elektrotehnični stroki in
strokovni izpit,
– da razpolaga z zadostnimi in primernimi materialnimi
sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
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– da izpolnjuje vse dodatne pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. člen
(Pogoji, pod katerimi koncesionar izvaja svojo dejavnost)
Koncesionar izvaja svojo dejavnost pod pogoji, da:
– opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun na
podlagi določil tega odloka in koncesijske pogodbe,
– zagotavlja uporabnikom stalno in kvalitetno izvajanje
javne službe,
– opravlja storitve v skladu s potrjenim letnim planom,
– na zahtevo koncedenta oziroma pristojne inšpekcije
omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
– zagotavlja koncedentu strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju programov razvoja javne službe.
15. člen
(Zavarovanje odgovornosti)
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske
pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali
nevestnim opravljanjem javne službe;
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam;
– pogodba o zavarovanju mora vsebovati klavzulo, da
je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta.
Škoda iz prve alinee obsega zlasti stroške, ki nastanejo
zaradi izbiranja novega izvajalca javne službe ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interventnega zagotavljanja
storitev javne službe, če pride do prenehanja opravljanja
javne službe po krivdi koncesionarja.
16. člen
(Izvajanje koncesije v primeru višje sile)
Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so
zunaj volje strank. Za višjo silo štejejo zlasti potresi, poplave
ter druge elementarne nezgode, stavke, vojne ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega
ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni
možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na
način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob navedenih okoliščinah. V teh primerih
ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati
od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu
okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in
koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju
koncesije v pogojih nastale višje sile.
17. člen
(Začetek in trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje najmanj treh let z možnostjo podaljšanja do pet let.
Koncesijska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe
o izbiri koncesionarja. Koncesijsko razmerje začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
18. člen
(Vir financiranja koncesije)
Sredstva za izvajanje koncesije se zagotavljajo v proračunu koncedenta. Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je letni oziroma mesečni plan vzdrževanja, ki ga
izdela koncesionar, potrdi pa ga koncedent.
Del izvedbenega programa, ki se nanaša na redno
vzdrževanje, pripravi koncesionar in ga predloži v potrditev
koncedentu.
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Način plačila koncesionarju se določi s koncesijsko
pogodbo. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za
podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona o gospodarskih
javnih službah in Zakona o gospodarskih družbah.
19. člen
(Nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna
služba koncedenta. Koncesionar mora pristojni strokovni
službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in
omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne
knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja
koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le
v poslovnem času koncesionarja.
Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta
koncesionar in predstavnik koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
20. člen
(Prenehanje koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesijske javne službe v režijo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
21. člen
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog
ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Zato koncedent opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer
v skladu s tem odlokom lahko prevzame v režijo s tem,
da je dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer
dolžan koncedentu na njegovo zahtevo omogočiti uporabo
svojih delovnih priprav.
22. člen
(Odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju
ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije
v za to določenem roku,
– v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– v primeru nespoštovanja veljavnih tehničnih, stroškovnih, organizacijskih vzdrževalnih in drugih standardov
in normativov.
Pogoji in načini prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
23. člen
(Postopek zbiranja ponudb in izbire koncesionarja)
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi veljavne zakonodaje (Zakon o javnih naročilih (ZNJ-1-UPB1), Uradni list RS, št. 36/04, 116/05).
V povabilu k predložitvi ponudb mora biti posebej navedeno, da se povabilo nanaša na oddajo koncesije. Povabilo za podelitev koncesije pripravi strokovna komisija,
ki jo s sklepom imenuje župan občine. Komisijo sestavljajo
predsednik in trije člani.
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24. člen
(Vsebina povabila)
Povabilo za predložitev ponudb mora vsebovati vsaj
navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah predložene ponudbe,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo
biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve ponudbe,
– roku, v katerem bo koncedent opravil morebitna dodatna usklajevanja in pogajanja s ponudniki,
– klavzuli, da tudi najugodnejša ponudba koncedenta
ne zavezuje k izboru koncesinarja in da lahko koncedent v
vsakem trenutku brez kakršnegakoli povračila morebitnih
stroškov ponudnikov razveljavi postopek in ne odda koncesije oziroma jo odda v ponovljenem postopku,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru
koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje pismenih in ustnih informacij v zvezi s predmetom in postopkom oddaje koncesije.
25. člen
(Uspešnost postopka zbiranja ponudb)
Izbira koncesionarja se lahko opravi, če je koncedentu predložena vsaj ena veljavna in po morebitnih dodatnih
usklajevanjih in pogajanjih tudi ustrezna ponudba.
Postopek oddaje koncesije je neuspešen, če do poteka
razpisanega roka za predložitev ponudb ni predložena nobena veljavna ponudba oziroma nobena ponudba, ki izpolnjuje vse pogoje iz tega odloka ali če do roka, predvidenega
za izbor koncesionarja, nobena od predloženih ponudb po
izvedenem postopku dodatnih usklajevanj in pogajanj koncedentu ne ustreza.
Ponudba je neveljavna, če ne vsebuje vseh obveznih
sestavin ali če ni prispela v razpisanem roku.
Če postopek oddaje koncesije ni uspel, se lahko ponovi.
26. člen
(Merila za izbor koncesionarja)
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– cenovno opredeljen predlog letnega plana urejanja
javne razsvetljave,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost
ponudnika,
– dosedanje izkušnje ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
27. člen
(Predlog za izbiro in izbor koncesionarja)
Komisija po pregledu in ocenjevanju ponudb izbere
najugodnejšega ponudnika. O izbiri koncesionarja odloči Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji.
28. člen
(Prepoved prenosa koncesije)
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
29. člen
(Sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje
med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
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IV. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(Kaznovanje pravne osebe)
Z denarno kaznijo 250.000 tolarjev se kaznuje pravna
oseba, če stori prekršek iz 10. člena tega odloka.
31. člen
(Kaznovanje samostojnih podjetnikov)
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti iz 10. člena tega odloka.
32. člen
(Kaznovanje odgovorne osebe pravne osebe)
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 10. člena tega
odloka.
33. člen
(Kaznovanje fizičnih oseb)
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz 10. člena tega odloka.
V. NADZOR
34. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja
uprava občine.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi
druge fizične ali pravne osebe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(Vzpostavitev katastra)
Izbrani koncesionar je dolžan vzpostaviti kataster iz
7. člena tega odloka v enem letu po podpisu koncesijske
pogodbe.
36. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati in uporabljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 311-001/2006
Šmartno pri Litiji, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

1896.

Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega
premoženja v lasti ali upravljanju Občine
Šmartno pri Litiji (služnostne pravice)

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna
razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 – ZSam-1,
51/02 in 72/05 ter odločb US), 64. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 7. člena
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Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03,
106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri
Litiji na 27. redni seji dne 12. 4. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o obremenjevanju nepremičnega premoženja
v lasti ali upravljanju Občine Šmartno pri Litiji
(služnostne pravice)
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji za obremenjevanje nepremičnega premoženja v lasti ali upravljanju Občine
Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami.
2. člen
Zemljišča v lasti ali upravljanju Občine Šmartno pri Litiji
se obremenijo s služnostno pravico s pogodbo o ustanovitvi
stvarne služnosti.
3. člen
Pri ustanavljanju služnostnih pravic na nepremičnem
premoženju v lasti ali upravljanju Občine Šmartno pri Litiji je
potrebno vsako služnostno pravico natančno določiti, in sicer
v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno, tako da
se nepremičnine občine čimmanj obremenijo. Služnostna
pravica na nepremičnem premoženju v lasti ali upravljanju
Občine Šmartno pri Litiji je praviloma odplačna, razen, če s
tem predpisom ni drugače določeno.
4. člen
Višino odškodnine oziroma nadomestila (v nadaljevanju:
odškodnina) za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju v lasti ali upravljanju Občine Šmartno pri Litiji
ugotavlja cenilec, ki ima v skladu z 80.e členom Zakona o javnih
financah priznano sposobnost za cenitev stvarnega premoženja
države. Stroški postopka ugotavljanja višine odškodnine iz prejšnjega odstavka tega člena bremenijo investitorja.
5. člen
Če investitor oziroma njegov izvajalec z gradnjo povzroči škodo Občini Šmartno pri Litiji ali tretjim osebam, jo je
dolžan povrniti v višini, ki jo oceni cenilec. Stroški cenitve
povzročene škode bremenijo investitorja.
6. člen
V primeru, da vodi investitorja motijo izvedbo javne
gospodarske infrastrukture, jih je investitor dolžan prestaviti
oziroma preurediti na lastne stroške.
7. člen
Investitor mora k vlogi za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju v lasti ali upravljanju Občine
Šmartno pri Litiji, poleg osnovnih podatkov, priložiti:
– projektno dokumentacijo z vrisom poteka trase po
posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna
pravica in površino posega za posamezno zemljišče, izraženo v m2, pri čemer je potrebno pri določitvi površine posega
poleg dolžine trase upoštevati tudi širino varovalnih pasov,
– katastrske podatke za vsako posamezno zemljišče,
na katerem se ustanavlja služnostna pravica. Katastrske
podatke lahko po potrebi pridobi upravni organ na račun
investitorja.
8. člen
Brezplačno se ustanovi služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti ali upravljanju Občine Šmartno
pri Litiji ob izpolnitvi enega izmed sledečih pogojev:
– kadar investitor izvaja novogradnjo gospodarske javne infrastrukture sočasno z gradnjami, ki so v interesu Občine Šmartno pri Litiji,
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– kadar izvaja gradnjo gospodarske javne infrastrukture
oziroma rekonstrukcijo obstoječe gospodarske javne infrastrukture investitor, katerega ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Občina Šmartno pri Litiji.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 466-10/2006
Šmartno pri Litiji, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

1897.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih in merilih za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri
Litiji

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS,
št. 24/00, 31/00) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine
Šmartno pri Litiji na 27. redni seji dne 12. 4. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa iz javnih sredstev v
Občini Šmartno pri Litiji
1. člen
V Pravilniku o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 117/04) se besedilo
2. člena v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo
izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini, razen Osnovna šola Litija
– Enota s prilagojenim programom in Vzgojno varstveni zavod Litija – Enota Ciciban;
– da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske,
materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih
programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih,
– da so registrirani kot pravni subjekti.«
2. člen
V tretji alinei prvega odstavka 3. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva na lokalni ravni«.
V peti alinei prvega odstavka 3. člena se črta besedilo
»ter posamezniki«.
V drugem odstavku se besedilo 3. člena spremeni tako,
da se glasi: »Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.«.
3. člen
V 4. členu se v drugi skupini nalog črtata 8. in 9. točka.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 5. člena se spremeni tako,
da se glasi:
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»Župan pred objavo javnega razpisa imenuje strokovno
komisijo za vodenje postopka razpisa«.
Besedilo tretjega odstavka 5. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Na podlagi predloga strokovne komisije župan izbere
in s sklepom potrdi izvajalce letnega programa športa v okviru razpoložljivih sredstev za tekoče leto«.
5. člen
Besedilo Priloge I in Priloge II se nadomesti z novim
besedilom, ki je sestavni del tega pravilnika, Priloga III pa
se v celoti črta.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 621-06/2004
Šmartno pri Litiji, dne 12. aprila 2006

PRILOGA I
POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE
ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI ŠMARTNO PRI
LITIJI
S temi pogoji, merili in normativi opredeljujemo in vrednotimo vse pojavne oblike športa, ki se sofinancirajo iz
javnih sredstev.
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE PREDŠOLSKIH
OTROK Zlati sonček, Ciciban planinec, Naučimo se plavati,
lokalni programi.
1.1.1. Športna programa Zlati sonček in Ciciban planinec
Elementi točkovanja:
60 ur na skupino

do 20 otrok/skupina

propagandni material – knjižice,
značke, plakati, priročniki

3 točke/posameznik
10 točk/ura

1.1.2. Program “Naučimo se plavati”
Elementi točkovanja:

10-urni tečaj
propagandni material – knjižice,
značke, plakati, priročniki

60-ur na skupino

do 20 otrok/skupina

propagandni material – knjižice,
značke, plakati, priročniki

3 točke/posameznik

1.2.1.2. Program “Naučimo se plavati”
Elementi točkovanja:

10 urni tečaj (v vrtcu ali
prvem razredu OŠ)
propagandni material – knjižice, značke, plakati, priročniki

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

strokovni kader

1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
1.2.1. INTERESNI PROGRAMI ŠPORTA ŠOLOOBVEZNIH OTROK Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska
športna tekmovanja in prireditve, Hura, prosti čas in lokalni
športni programi
1.2.1.1. Programa “Zlati sonček” in “Krpan”
Elementi točkovanja:

8 otrok/skupina
3 točke/posameznik

strokovni kader

10 točk/ura

najem bazena

20 točk/ura

1.1.3. Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas
Elementi točkovanja:

30-urni programi

8 otrok/skupina

strokovni kader

10 točk/ura

objekt

20 točk/ura

Športne programe pod točko 1. lahko vodijo samo kadri z
ustrezno izobrazbo ali usposobljenostjo.

10 otrok/skupina
3 točke/posameznik

strokovni kader

10 točk/ura

najem bazena

20 točk/ura

prevoz

dejanski strošek

1.2.1.3. 60-urni programi, katerih nadgradnja je udeležba
na tekmovanju v okviru ŠŠT
Elementi točkovanja:

čas vadbe in število

60 ur/ do 20 otrok

objekt

15 točk/ura

strokovni kader

10 točk/ura

1.2.1.4. Program Hura, prosti čas in drugi 80-urni netekmovalni programi lokalne skupnosti
Elementi točkovanja:

čas vadbe in število

80 ur/ do 20 otrok

objekt

15 točk/ura

strokovni kader

10 točk/ura

1.2.1.5. Program Šolskih športnih tekmovanj in prireditev
na medobčinski ravni
Vrednostni elementi:

sodniki
spremstvo
prehrana
prevozi

8 točk/sodnik/tekma
10 točk/tekma
5 točk/posameznik/tekmovanje/dan
50 točk/prevoz ali najbolj ugodna
varianta

1.2.1.6. Program Šolskih športnih tekmovanj in prireditev
na področni ter državni ravni
Vrednostni elementi:

sodniki

dejanski strošek

prehrana

5 točk/posameznik/ odsotnost do 6 ur

prehrana

8 točk/posameznik/ odsotnost nad 6 ur

spremstvo

10 točk/ura/ odsotnost po 15.00 uri

spremstvo

10 točk/ura/ odsotnost sobota in nedelja

prevoz

50 točk/prevoz ali najbolj ugodna varianta

Pod točko 4.1.2.1.5. in 4.1.2.1.6. (ŠŠT) v igrah z žogo
pripada 1 spremljevalec na ekipo, v individualnih športih 1 spremljevalec na 15 tekmovalcev. Sofinancirajo se samo programi,
ki jih potrjuje MŠZŠ ter so objavljeni v Informatorju, Razpisi in-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

teresnih programov športa otrok in mladine, ki ga izdaja Zavod
za šport Slovenije.
1.2.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI – Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska
športna tekmovanja in prireditve, Hura, prosti čas in lokalni
programi
1.2.2.1. Programa “Zlati sonček” in “Krpan”
Elementi točkovanja:

60 ur na skupino

do 20 otrok/skupina

propagandni material – knjižice,
značke, plakati, priročniki

3 točke/posameznik

strokovni kader

10 točk/ura

1.2.2.2 Program “Naučimo se plavati”
Elementi točkovanja:

10-urni tečaj

8 otrok/skupina

propagandni material – knjižice, 3 točke/posameznik
značke, plakati, priročniki
strokovni kader

10 točk/ura

najem bazena

20 točk/ura

prevoz

dejanski strošek

1.2.2.3. 60-urni programi, katerih nadgradnja je udeležba
na področnem oziroma državnem tekmovanju šol s prilagojenim programom v okviru ŠŠT
Elementi točkovanja:

čas vadbe in število

60 ur na skupino (do 20
otrok/skupina)

strokovni kader

10 točk/ura

objekt

15 točk/ura

1.2.2.4. Program Hura, prosti čas in drugi 80-urni ne tekmovalni programi lokalne skupnosti
Elementi točkovanja:

čas vadbe in število

80 ur na skupino
(do 20 otrok/skupina)

strokovni kader

10 točk/ura

objekt

15 točk/ura

1.2.2.5. Program Šolskih športnih tekmovanj in prireditev
na področni ter državni ravni
Elementi točkovanja:

sodniki

dejanski stroški

prehrana

5 točk/posameznik/ odsotnost
do 6 ur

prehrana

8 točk/posameznik/ odsotnost
nad 6 ur

spremstvo

10 točk/ura/ odsotnost po
15.00 uri

spremstvo

12 točk/ura/ odsotnost sobota
in nedelja

prevoz

50 točk/prevoz ali najbolj ugodna varianta

Opomba: Programe otrok s posebnimi potrebami izvajajo
javni zavodi ustanovljeni v ta namen in društva, ki imajo kader
z ustrezno usposobljenostjo ali izobrazbo.
1.2.3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
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Vrednotenje vadbe in tekmovanja v programih nacionalnih
panožnih zvez – uradna tekmovanja nacionalnih panožnih zvez
za naslov državnega prvaka.
Stopnje vadbenih skupin, število vadbenih skupin in število ur vadbe letno
– I. stopnja (cicibani, cicibanke), največ 3 vadbene skupine, 120 ur na skupino.
– II. stopnja (mlajši dečki,deklice), največ 2 vadbeni skupini, 240 ur na skupino.
– III. stopnja (starejši dečki,deklice), največ 1 vadbena
skupina, 300 ur vadbe.
Sofinancira se:
– strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in
točk iz tabele 3),
– športni objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in
točk iz tabele 3),
– materialni stroški programa (tabela 4.1.),
– meritve in spremljanje treniranosti (tabela 4.2.),
– nezgodno zavarovanje (tabela 4.3.).
1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine

čas in število

80 ur na program
(do 20 udeležencev)

strokovni kader

10 točk/ura

objekt

15 točk/ura

1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
Vrednotenje vadbe in tekmovanja v programih nacionalnih
panožnih zvez – uradna tekmovanja nacionalnih panožnih zvez
za naslov državnega prvaka.
Stopnje vadbenih skupin, število vadbenih skupin in število ur vadbe letno
– IV. stopnja, mlajši mladinci, mladinke, največ 1 vadbena
skupina, 360 ur vadbe,
– V. stopnja, starejši mladinci, mladinke, največ 1 vadbena skupina, 200 ur vadbe.
Sofinancira se:
– strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in
točk iz tabele 3),
– športni objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in
točk iz tabele 3),
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

čas in število

80 ur na program
(do 10 udeležencev/skupina)

strokovni kader

10 točk/ura

objekt

20 točk/ura

1.4. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
1.4.1. Interesna športna dejavnost študentov – program
Hura, prosti čas
Elementi točkovanja:

čas in število

80 ur na skupino
(do 20 študentov/skupina)

strokovni kader

10 točk/ura

objekt

15 točk/ura

2. ŠPORTNA REKREACIJA
2.1. Vrednotenje programov vadbe
Elementi točkovanja:

čas in število

80 ur na skupino
(20 članov/skupina)

strokovni kader (za socialno in zdravstveno ogrožene ter starejše nad 65 let)

10 točk/ura

objekt

15 točk/ura

Stran

4804 /

Št.

44 / 25. 4. 2006

Uradni list Republike Slovenije

3. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih
in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega
športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S
svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v
uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnih prvakov.
Pri tekmovalnem športu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih, prvenstvenih in pokalnih
tekmovanj po določilih državnih panožnih zvez.
Sofinancira se objekt za vadbo in tekmovanje.
Sofinancira se:
– športni objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in
točk iz tabele 3),
4. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po določilih in kriterijih OKS-ZŠZ Slovenije.
Do sofinanciranja iz programa vrhunskega športa so upravičeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike
s statusom športnika mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda v športnih panogah, ki so na rednem programu
Olimpijskih iger.
Sofinancira se:
– strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in
točk iz tabele 3),
– športni objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in
točk iz tabele 3).
5. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
5.1. Vrednotenje vadbe
Elementi točkovanja:

80 ur na skupino
(do 10 invalidov/skupina)

čas in število
strokovni kader

10 točk/ura

objekt

15 točk/ura

6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Za pridobitev strokovne usposobljenosti na področju športa se sofinancira:

8. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Pri objektih se upošteva samo tekmovalna površina. Do
sredstev za vzdrževanje športnih objektov so upravičeni samo
tisti izvajalci (društva), ki imajo objekt v Občini Šmartno pri Litiji
in sami skrbijo za njegovo upravljanje in vzdrževanje. Sredstva za vzdrževanje se razdelijo glede na izkazane stroške
vzdrževanja.
TIP OBJEKTA
POKRIT

ODKRIT

Točke
/m2

Točke/m2

Parket

20

0

Trava

0

15

Peščena tla/mivka

20

15

PODLAGA

Če lokalna skupnost pokriva stroške vzdrževanja objekta,
se izračun po tej tabeli ne upošteva.
Sredstva za tekoče vzdrževanje se upravljavcu objekta
določijo na osnovi obsega programa, ki ga v objektu izvajajo
izbrani izvajalci letnega programa športa v LS.

CEM

9. PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAV-

Za pomembne tekmovalne, organizacijske in strokovne dosežke na področju športa se enkrat letno, na podlagi
pravilnika, podeljujejo občinska športna priznanja. Priznanja
in pogostitev nagrajencev in gostov se financira iz javnih
sredstev.
10. PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
10.1. Promocijske prireditve
Lokalna skupnost bo sofinancirala tisto športno prireditev, ki promovira občino ali ima velik pomen za razvoj
določene športne zvrsti v občini. Pri športni prireditvi se
upošteva predvsem množičnost pri obisku gledalcev, nastopajočih, vrhunstvo kot spektakel, medijsko pokritost in
pomen prireditve za razvoj športa v občini.Vsak izvajalec
lahko kandidira samo za eno športno prireditev v tekočem
letu. Na osnovi zgornjih kriterijev lahko dobi prireditev naslednje število točk:

Izobraževanje (pridobitev izobrazbe)

300 točk/posameznika

število aktivnih udeležencev

Usposabljanje (trenerji,
sodniki)

200 točk/posameznika

Izpopolnjevanje (licenčni seminarji)

150 točk/posameznika – trenerji
100 točk/posameznika – sodniki

raven prireditve:
– mednarodna
– državna
– regijska
– občinska

7. DELOVANJE DRUŠTEV

Vsak aktivni član društva s plačano članarino

5 točk

Vsaka organizirana vadbena skupina v netekmovalni dejavnosti (ND)

200 točk

Vsaka organizirana vadbena skupina v tekmovalni dejavnosti (TD)

500 točk

Vsak m2 društvenega prostora (igralne in pisarniške površine)

20 točk

5 točk/udeleženec
1000 točk
500 točk
300 točk
100 točk

11. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in
športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o
športu.

Informacijske baze za potrebe lokalne skupno- 1000 točk
sti
Nakup tehnologije

3000 točk
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TABELE

1. ŠTEVILO UR VADBE IN MINIMALNO ŠTEVILO TEKMOVANJ LETNO
Individualne športne panoge
Tabela 1.1.:

Športna panoga
Teakwondo
Športno plezanje
Minimalno štev. ur

I. stopnja
V
T
Do
8
200
Do
8
200
160

II. stopnja
V
T
Do
16
240
Do
16
240
180

III. stopnja
V
T
Do
18
240
Do
18
240
200

IV. stopnja
V
T
Do
20
300
Do
20
300
240

V. stopnja
V
T
Do
20
300
Do
20
300
240

V
Do
320
Do
320
250

KŠ

II. stopnja
V
T
Do
16
240
Do
16
240
Do
16
240
Do
16
240
180

III.stopnja
V
T
Do
18
240
Do
18
240
Do
18
240
Do
18
240
200

IV.stopnja
V
T
Do
20
300
Do
20
300
Do
20
300
Do
20
300
240

V. stopnja
V
T
Do
20
300
Do
20
300
Do
20
300
Do
20
300
240

KŠ
V
Do
320
Do
320
Do
320
Do
320
250

VŠ
T
20
20

V
Do
500
Do
500
450

T
20
20

Kolektivne športne panoge
Tabela 1.2.:

Športna panoga
Rokomet
Košarka
Nogomet
Odbojka
Minimalno štev. ur
Legenda:

I. stopnja
V
T
Do
8
200
Do
8
200
Do
8
200
Do
8
200
160

T
20
20
20
20

VŠ
V
Do
500
Do
500
Do
500
Do
500
450

T
20
20
20
20

V – število ur vadbe na leto
T – minimalno število tekmovanj (tekem) na leto
Minimalno štev. ur – minimalno število ur vadbe na leto
KŠ – kakovostni šport
VŠ – vrhunski šport

Pogoji za uvrstitev programa v področje tekmovalnega športa:
– izveden mora biti obseg vadbe z vsaj minimalnim številom ur,
– izvajalec v kolektivnem športu mora z ekipo sodelovati v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze ali odigrati vsaj
minimalno število uradnih tekem na leto,
– izvajalec v individualnem športu mora s posamezniki sodelovati na vsaj minimalnem številu tekmovanj na leto ali sodelovati
na vsaj 70% tekmovanj v okviru nacionalne panožne zveze.
2. ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI
Tabela 2:

Športna panoga
Teakwondo
Športno plezanje
Rokomet
Košarka
Nogomet
Odbojka

I. stopnja
10
10
14
12
12
12

II. stopnja
10
10
14
12
18
12

III.stopnja
10
10
14
12
18
12

IV. stopnja
10
10
14
12
18
12

V. stopnja
10
10
14
12
18
12

KŠ
8
8
14
12
18
12

VŠ
6
6
14
12
18
12

3. VREDNOST URE ZA STROKOVNI KADER IN OBJEKT
Tabela 3:

VSEBINA ŠPORTNEGA PROGRAMA
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Interesna športna vzgoja mladine
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Športna rekreacija
Kakovostni šport odraslih
Šport invalidov
Vrhunski šport

STROKOVNI KADER

OBJEKT

15
15
15
15
15
15
15
15
15

20
20
20
20
20
20
20
20
20
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4. OSTALI STROŠKI PROGRAMA

STOPNJE:

4.1. Materialni stroški vadbe (na tekmovalca)
Tabela 4.1.:

Športna panoga

I. stopnja

II. stopnja

III. stopnja

Teakwondo

100

150

175

Športno plezanje

100

150

175

Rokomet

200

250

300

Košarka

200

250

300

Nogomet

200

250

300

Odbojka

200

250

300

4.2. Stroški meritev in spremljanja treniranosti (na tekmovalca)
Tabela 4.2.:

Športna panoga

I. stopnja

II. stopnja

III. stopnja

Teakwondo

150

150

150

Športno
nje

150

150

Rokomet

150

Košarka

150

Nogomet
Odbojka

pleza-

22%

V 4. petino sodelujočih ekip

18%

V 5. petino sodelujočih ekip

14%

3. Uvrstitev na uradno mednarodno tekmovanje (evropski
pokal, celinski pokal itd.)

STOPNJE:
Se uvrsti
Se ne uvrsti

od I do V
4%
0%

B) INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE IN MISELNE
IGRE
1. Nastopanje na tekmovanjih

STOPNJE:

od I do V
10%

150

Na drugih tekmovanjih na ravni države (turnirji, memoriali, pokal, itd.)

5%

150

150

Ne nastopa

0%

150

150

150

150

150

150

150

150

I. stopnja

II. stopnja

III. stopnja

Teakwondo

50

50

50

Športno
nje

50

50

50

Rokomet

50

50

50

Košarka

50

50

50

Nogomet

50

50

50

Odbojka

50

50

50

pleza-

V 3. petino sodelujočih ekip

V tekmovalnem sistemu nacionalne panožne
zveze za naslov DP

4.3. Stroški zavarovanja (na tekmovalca)
Tabela 4.3.:

Športna panoga

od I do V

KRITERIJI ZA IZRAČUN RAZREDOV TEKMOVALNIH
ŠPORTNIH PANOG

2. Uvrstitev na državnem prvenstvu posameznikov (upoštevaje tudi morebitne kvalifikacije)

STOPNJE:
V 1. petino posameznikov

30%

V 2. petino posameznikov

26%

V 3. petino posameznikov

22%

V 4. petino posameznikov

18%

V 5. petino posameznikov

14%

3. Uvrstitev na uradno mednarodno tekmovanje (pod okriljem mednarodne zveze – kot član slovenske reprezentance)

STOPNJE:

od I do V

Se uvrsti

4%

Se ne uvrsti

0%

Izvajalec lahko na osnovi kazalcev kakovosti športnih
dosežkov pridobi največ 40 odstotkov.

KAZALCI KAKOVOSTI ŠPORTNIH DOSEŽKOV:
A) KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
1. Nastopanje na tekmovanjih
STOPNJE:

od I do V

od I do V

KAZALCI RAZŠIRJENOSTI ŠPORTNE PANOGE
1. Olimpijska panoga

Da

10%

Ne

5%

V tekmovalnem sistemu nacionalne panožne
zveze za naslov ekipnega DP

10%

Na drugih tekmovanjih na ravni države (turnirji,
memoriali, pokal itd.)

5%

25 in več let neprekinjenega delovanja

10%

Ne nastopa

0%

15 do 24 let neprekinjenega delovanja

8%

10 do 14 let neprekinjenega delovanja

7%

5 do 9 let neprekinjenega delovanja

6%

Manj kot 5 let neprekinjenega delovanja

5%

2. Tradicija v občini

2. Uvrstitev na državnem prvenstvu (v ligaškem tekmovanju pod okriljem zveze)

STOPNJE:

od I do V

V 1. petino sodelujočih ekip

30%

V 2. petino sodelujočih ekip

26%

3. Število aktivnih tekmovalcev izvajalca z veljavno licenco

Uradni list Republike Slovenije
a) kolektivni športi:
		

Št.

b) individualni športi
in miselne igre:

100 in več

15%

50 in več

15%

50 do 99

13%

25 do 49

13%

30 do 49

11%

15 do 24

11%

15 do 29

9%

8 do 14

9%

Manj kot 15

7%

Manj kot 8

7%

4. Število društev vključenih v nacionalno panožno
zvezo
a) kolektivni športi
b) individualni športi
(število ekip v kategoriji):
in miselne igre
		
(število tekmovalno
		
aktivnih društev):

100 in več

15%

50 in več

15%

50 do 99

13%

25 do 49

13%

25 do 49

11%

13 do 24

11%

10 do 24

9%

5 do 12

9%

Manj kot 10

7%

Manj kot 5

7%

Izvajalec lahko na osnovi razširjenosti športne panoge
pridobi največ 60 odstotkov.
RAZREDI
Na osnovi pridobljenih odstotkov se športne panoge razvrsti v 10 razredov:

1.razred

Nad 95 do 100%

2.razred

Nad 90 do 95%

3.razred

Nad 85 do 90%

4.razred

Nad 80 do 85%

5.razred

Nad 75 do 80%

6.razred

Nad 70 do 75%

7.razred

Nad 65 do 70%

8.razred

Nad 60 do 65%

9.razred

Nad 55 do 60%

10.razred

Nad 50 do 55%

Program izvajalca, ki zbere 50 in manj odstotkov glede
na razširjenost in kakovost se uvrsti v sofinanciranje netekmovalnih programov.

PRILOGA II
PRIORITETA ŠPORTNIH PANOG V OBČINI ŠMARTNO
PRI LITIJI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA V
OBDOBJU 2005–2008
Namen določitve prioritetnih športnih panog v Občini
Šmartno pri Litiji je celostno vsebinsko, organizacijsko in
finančno načrtovanje športne dejavnosti za obdobje od 2005
do 2008, katerega cilj je sistemsko spodbujanje razvoja športa v občini z vidika izvajanja javnega interesa na področju
športa.
OPREDELITEV TEKMOVALNEGA ŠPORTA
V tekmovalni šport uvrščamo:
– športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
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– športno vzgojo mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport.
RAZVRSTITEV TEKMOVALNIH ŠPORTNIH PANOG V
OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI
V občini imamo na področju tekmovalnega športa KOLEKTIVNE športne panoge in INDIVIDULANE športne panoge:
1. Kolektivne športne panoge
– rokomet
2. Individualne športne panoge
– teakwondo
– športno plezanje
PRIORITETA ŠPORTNIH PANOG
Pri oblikovanju prioritete športnih panog za obdobje
2004-2007 so bili upoštevani naslednji kriteriji:
– v občini morajo biti dane možnosti za uspešen razvoj
in delovanje športne panoge (prostorski, materialni, kadrovski in organizacijski pogoji),
– zagotoviti vadbo v okviru interesnih programov športa
otrok in mladine,
– vzpostavljanje piramidalnega sistema vključevanja v
program ter ustrezne vadbe,
– ali je športna panoga olimpijski šport,
– pomen športne panoge za občino in sposobnost občine za sofinanciranje.
PRIORITETA »A«
1. rokomet
		

PRIORITETA »B«
1. teakwondo
2. športno plezanje

Glede na izračun po normativih se izvajalcem iz Prioritete »A« upošteva 100% točk, izvajalcem iz prioritete »B«
pa 50% točk.
V primeru pojavljanja novih športnih društev, ki bodo
tekmovala v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih zvez,
mora društvo delovati v Občini Šmartno pri Litiji dve leti in
imeti postavljen sistem kakovostne vadbe za najmlajše in
ustrezne vadbene površine.

1898.

Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2006

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 4. člena
Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno
pri Litiji in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni
list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno
pri Litiji na 27. redni seji dne 12. 4. 2006 sprejel

LETNI PROGRAM
športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006
1. člen
Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto
2006 zagotavlja, da bo Občina Šmartno pri Litiji iz občinskega proračuna za leto 2006 izvajalcem športnih programov
namenila 6.000.000,00 SIT sredstev za izvajanje programov
športa, ki se financirajo iz javnih sredstev.
2. člen
Iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji za proračunsko
leto 2006 se zagotovijo sredstva za:
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– dotacije društvom na področju športa,
– sofinanciranje programov športa, ki jih nosilci in
izvajalci športne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa.
3. člen
Izvajalcem športnih programov se na osnovi Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri
Litiji v letu 2006 sofinancira naslednje dejavnosti:
I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN
ŠTUDENTOV
1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE PREDŠOLSKIH
OTROK
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– Športna programa Zlati sonček in Ciciban planinec,
– Program Naučimo se plavati,
– Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– Športna programa Zlati sonček in Krpan,
– Program Naučimo se plavati,
– Programi, katerih nadgradnja je udeležba na področnem tekmovanju v okviru ŠŠT,
– Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas in
drugi netekmovalni programi,
– Programi Šolskih športnih tekmovanj in prireditev
na medobčinski, področni in državni ravni.
2.2. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– Športna programa Zlati sonček in Krpan,
– Program Naučimo se plavati,
– Programi, katerih nadgradnja je udeležba na področnem tekmovanju v okviru ŠŠT,
– Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas in
drugi netekmovalni programi,
– Programi Šolskih športnih tekmovanj in prireditev
na medobčinski, področni in državni ravni.
2.3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila
in normative, ki so določeni s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji.
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4. ŠPORTNA DEJAVNSOT ŠTUDENTOV
4.1. Interesna športna dejavnost študentov – program
Hura, prosti čas
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– Uporaba objektov za šport in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 20 študentov.
II. ŠPORTNA REKREACIJA
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, ki so
določeni s Pravilnikom o vrednotenju programov športa v
Občini Šmartno pri Litiji, in se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev.
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma
sami, vendar se zaradi javnega interesa po vključevanju čim
večjega števila občanov v športno aktivnost sofinancira iz
občinskega proračuna uporaba športnih objektov v občini in
s tem povezanih stroškov.
V skupini mora biti vsaj 20 udeležencev.
III. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave članskih ekip in
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe
vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne
zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih
zvez nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova
državnih prvakov.
Pri tekmovalnem športu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih, prvenstvenih in
pokalnih tekmovanj po določilih državnih panožnih zvez.
Sofinancira se objekt za vadbo in tekmovanje.
IV. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po določilih in kriterijih OKS-ZŠZ Slovenije.
Do sofinanciranja iz programa vrhunskega športa so
upravičeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane
športnike s statusom športnika mednarodnega, svetovnega
ali perspektivnega razreda v športnih panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger.
Sofinancira se objekt za vadbo in strokovni kader.
V. ŠPORT INVALIDOV

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
3.1. Interesna športna vzgoja mladine:
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– Uporaba objektov za šport in strokovni kader za
skupino, formirano glede na normative, ki veljajo za formiranje skupin v športu.

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
Sofinancira se objekt za vadbo in strokovni kader.

3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila
in normative, ki so določeni s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji.

VI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN
IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– Uporaba objektov za šport in strokovni kader za
skupino, v kateri je najmanj 10 mladih.

Sofinancirajo se pridobitev izobrazbe, licenčni seminarji
in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
VII. DELOVANJE DRUŠTEV
Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje.
Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev
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Št.

je število članov s plačano članarino, število vadbenih skupin
v tekmovalni in netekmovalni dejavnosti in število m2 društvenega prostora..

Sofinancirajo se športne prireditve, ki promovirajo občino ali imajo velik pomen za razvoj določene športne zvrsti
v občini. Pri športni prireditvi se upošteva predvsem množičnost pri obisku gledalcev, nastopajočih, vrhunstvo kot
spektakel, medijsko pokritost in pomen prireditve za razvoj
športa v občini. Vsak izvajalec lahko kandidira samo za eno
športno prireditev v tekočem letu.
4. člen
Od predvidene celotne mase se sredstva za programe
športa razdelijo po razpisu na podlagi sprejetih meril na
naslednji način:

II. Športna rekreacija

43%
5%

III. Kakovostni šport

Stran
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zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

VIII. PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE

I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

44 / 25. 4. 2006 /

10%

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

v tisoč SIT
Proračun
leta 2006

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

584.821

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

299.630

70 DAVČNI PRIHODKI

269.551

700 Davki na dohodek in dobiček

191.779

703 Davki na premoženje

34.559

704 Domači davki na blago in storitve

43.213

IV. Vrhunski šport

5%

706 Drugi davki

41.044

V. Šport invalidov

2%

71 NEDAVČNI PRIHODKI

30.079

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

11.963

VI. Razvojne in strokovne naloge v športu (izobraževanje, delovanje društev, prireditve)

35%

5. člen
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2006 ter Pravilnika o pogojih in
merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji bo objavljen javni
razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Šmartno
pri Litiji za leto 2006.

Šifra: 621-00001/2006
Šmartno pri Litiji, dne 12. aprila 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

ŠTORE
1899.

Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2006

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 Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03) je
Občinski svet Občine Štore na 18. redni seji dne 21. 3.
2006 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Štore za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

911
35
1.600

714 Drugi nedavčni prihodki

15.570

72 KAPITALSKI PRIHODKI

31.185

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

22.212

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0
8.973

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

254.006

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

254.006

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za
kohezijsko politiko

0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

585.898

40 TEKOČI ODHODKI

174.987

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

31.843
5.016
122.978
13.650
1.500
165.123
1.766

Stran
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411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

106.251

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

17.405

413 Drugi tekoči domači transferi

39.701

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

184.564

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

184.564

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 postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na oglasni deski Občine Štore.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

61.224

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

431 Investicijski transferi

61.224

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–1.077

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 za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za investicijo v izgradnjo kanalizacije Kompole
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporablja za investicijo Regionalni
center za ravnanje z odpadki – I. faza
4. drugi namenski prihodki proračuna.
Če se po sprejemu proračun vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v
proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

286.000

50 ZADOLŽEVANJE

286.000

500 Domače zadolževanje

286.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

336.275

55 ODPLAČILA DOLGA

336.275

550 Odplačila domačega dolga

336.275

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

–51.352

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–50.275

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

1.077

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

51.352

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 (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako
določeno v statutu).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom 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 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 največ 70% 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 40%
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
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prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
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
1.000.000,00 SIT. Na predlog za finance pristojnega organa
občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do
višine 600.000,00 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 30.000,00 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
8. člen
Župan odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije
različnih prireditev do višine 500.000,00 SIT po vlogi znotraj
možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča
proračunska rezervacija.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2006
se zagotavljajo v višini 1.500.000,00 SIT.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska
sredstva. O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti
občinski svet. Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora
župan predlagati rebalans proračuna.
10. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračun ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje
odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame
posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet
11. člen
Občina Štore bo v letu 2006 skladno s 16. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 z vsemi
spremembami), obstoječe neugodne kredite preoblikovala v
ugodnejše. Za sklepanje teh kreditnih pogodb je pooblaščen
župan.
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12. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja
nadzorni odbor. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe
sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu z 10. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno
ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet
na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu
na prvi naslednji seji.
13. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra,
pristojnega za finance.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu
2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41101-0013/2005-013
Štore, dne 21. marca 2006
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

VRANSKO
1900.

Sklep o uvrstitvi direktorja občinske uprave v
plačni razred

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4), drugega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) in Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne
razrede znotraj razponov plačnih razredov Uradni list RS,
št. 106/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za
določitev osnovne plače direktorja Občinske uprave Občine
Vransko

SKLEP
o uvrstitvi direktorja občinske uprave v plačni
razred
Delovno mesto direktorja Občinske uprave Občine
Vransko, šifra PU 76872, šifra delovnega mesta B017801,
se za določitev osnovne plače uvrsti v 46. plačni razred.
Št. 031-01/2005-SFVransko, dne 28. novembra 2005
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

Stran
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Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v
plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05), Soglasja k uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačani razred, ki ga je izdalo Ministrstvo za
kulturo pod št. 143-27/2005-244 z dne 1. 12. 2005, izdajam v
zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače
direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko (ZKTŠ), matična številka 1695703, katerega ustanoviteljica je Občina Vransko,

SKLEP
o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni
razred
Delovno mesto direktorja/ice javnega zavoda Zavod za
kulturo, turizem in šport Vransko se za določitev osnovne
plače uvrsti v 37. plačni razred.
Št. 031-01/2006-SF-41
Vransko, dne 6. decembra 2005
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

1902.

Program priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko
cono Brode

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003, v nadaljevanju ZUreP – 1) in
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in
38/02) je župan Občine Vransko dne 14. 4. 2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za
obrtno-stanovanjsko cono Brode

črta,

1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega na-

– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta, in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način
pridobitve,
– roki za posamezne faze priprave lokacijskega načrta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega
akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Za območje vzhodnega dela naselja Brode je bil sprejet
Ureditveni načrt za obrtno-stanovanjsko cono Brode (projekt
Urbis d.o.o., številka proj. 292-URN/02, Odlok Uradni list RS,
št. 5/03), ki je opredeljeval izgradnjo obrtno-stanovanjskih in
stanovanjskih objektov. Lastnik zemljišča želi na severnem
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in zahodnem delu območja, ki obsega proste nepozidane
površine, umestiti večstanovanjske objekte – vila blok. Glede
na spremenjene zahteve po gradnji na območju veljavnega
UN je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve UN Brode. Zemljišče je nepozidano in leži izven območja varovanj
kulturnega spomenika.
Pravna podlaga za izdelavo spremembe prostorskega
akta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list št. 110/02 in
popravek 8/03 – v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000
(Uradni list RS, št. 21/90) in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96,
43/96, 72/97, 7/98, 66/99, 21/00 in 19/02).
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev UN je umestitev novih
večstanovanjskih objektov – vila blok s pripadajočo komunalno, energetsko in teleprenosno infrastrukturo ob upoštevanju
vseh omejitev v prostoru. Predvidena je umestitev ca. 16
objektov vila blok z gosto zazidavo območja.
4. člen
(okvirno območje)
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev
UN obsega območje nepozidanih površin severno in zahodno od obstoječe pozidave naselja Brode, ki je na vzhodni
in zahodni strani omejeno s cestama v k.o. Tešova, približne
površine 21.000 m2.
Poleg opredeljenega območja so sestavni del tudi zemljišča izven območja UN, ki so potrebna za izvedbo omrežja
gospodarske javne infrastrukture, potrebno za komunalno
opremljanje območja ureditev predvidenih z UN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave in načrtovanja podajo svoje smernice in k dopolnjenemu predlogu UN mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Izpostava Celje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Celje;
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d. d.;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
– Geoplin, d.o.o. Ljubljana;
– Energetika-projekt d.o.o. Vransko;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje;
– Elektro Turnšek, Celje;
– Javno komunalno podjetje Žalec;
– Občina Vransko.
Po sprejemu programa priprave pobudnik izdelave UN,
oziroma načrtovalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po
prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z
določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v
postopku izdelave dokumenta.
Pripravljavec UN je Občina Vransko. Postopek priprave
in sprejemanja UN vodi Občina Vransko za pridobljeno strokovno rešitev, ki jo pripravi investitor.
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Izdelovalca oziroma načrtovalca, ki mora izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za načrtovalca skladno
s 158. členom ZUreP-1 in 130. členom ZGO-1, izbere
investitor. Investitor in Občina v postopku priprave in
sprejemanja UN ter pri načrtovanju ureditve strokovno
sodelujeta.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi strokovnih podlag in UN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga
gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku sprejemanja UN je potrebno med seboj
uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice
in pogoje nosilcev urejanja prostora.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
UN bo izdelan na geodetskem posnetku po obliki in
vsebini skladnem s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni
list RS, št. 40/04). Pridobi ga investitor.
9. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz izdelave lokacijskega
načrta:
1. Župan Občine Vransko sprejme Program priprave.
2. Priprava gradiva za pridobitev smernic (18) dni.
3. Program priprave z gradivom pošlje pripravljavec
pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku
trideset dni od prejema Programa podajo smernice za načrtovanje (30) dni.
4. Izdelovalec pripravi predlog UN (30 dni).
5. Pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco
(najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga).
6. Javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni po objavi).
7. Pripravljavec sprejme stališča do pripomb iz javne
razgrnitve.
8. Izdelovalec na podlagi sprejetih stališč pripravi dopolnjen predlog lokacijskega načrta.
9. Pridobivanje mnenj (30 dni po prejemu poziva).
10. Izdelava usklajenega predloga lokacijskega načrta
(15 dni).
11. Občinski svet Občine Vransko na predlog župana
obravnava in sprejme usklajen predlog UN oziroma odlok, ki
se objavi v Uradnem listu RS.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Finančna sredstva za izdelavo UN zagotovi pobudnik.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št.

4813

Stran

VIPAVA
1903.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Vipava za leto 2006

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 Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je
Občinski svet Občine Vipava na 29. redni seji dne 20. 4.
2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava
za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine
Vipava za leto 2006 (Uradni list RS, št. 115/05).

lom:

2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim besedi-

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.

V tisoč
tolarjev
Proračun
leta 2006

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

999.989

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

520.254

70 DAVČNI PRIHODKI

404.221

700 Davki na dohodek in dobiček

303.000

703 Davki na premoženje

51.555

704 Domači davki na blago in storitve

49.666

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI

116.033

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

107.163

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

1.000
75
3.800
3.995

KAPITALSKI PRIHODKI

37.400

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

22.000

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

Št. 3505/01-06/FS
Vransko, dne 14. aprila 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
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15.400

PREJETE DONACIJE

100

730 Prejete donacije iz domačih virov

100

731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

442.235

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

442.235

Stran

4814 /

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

Št.

44 / 25. 4. 2006

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
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1.304.372
221.082

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

6.920
166.710

43
III.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –112.998

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

140.000

XI.

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

304.383

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

3.500
182.230

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

38.167

413 Drugi tekoči domači transferi

75.628

INVESTICIJSKI ODHODKI

681.873

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

681.873

INVESTICIJSKI TRANSFERI

101.892

430 Investicijski transferi

101.892

9009 Splošni sklad za drugo

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

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

51.550

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

51.550

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2006-5
Vipava, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.

SEVNICA
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750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

51.000

752 Kupnine iz naslova privatizacije

550

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

165

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

165

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

165

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.

C.

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

212.833

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo
srednih uporabnikov., razdeljeni po proračunskih programih in
podprogramih, ta pa na 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 Vipava.«

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–304.383

B.

75

550 Odplačila domačega dolga

299.525

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

ODPLAČILA DOLGA

IX.

14.750

414 Tekoči transferi v tujino
42

55

32.682

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sevnica za leto 2005

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na
28. redni seji dne 19. 4. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica
za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica
za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2005
izkazuje:

51.385

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

skupina/podskupine kontov

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

140.000

50

ZADOLŽEVANJE

140.000

500 Domače zadolževanje

140.000

I.

(v tisočih
tolarjev)
Realizacija v
letu 2005

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

2.735.153

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.424.313
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70

DAVČNI PRIHODKI

871.080

703 Davki na premoženje

110.929

704 Domači davki na blago in storitve

112.440

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.410

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

23.718

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

0

865

730 Prejete donacije iz domačih virov

865

731 Prejete donacije iz tujine

1.256.224

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.242.224
14.000

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

44.

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

269

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

269

440 Dana posojila

VI.

C.

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

269

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

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

–269

RAČUN FINANCIRANJA

35.943

55

ODPLAČILA DOLGA

35.943

550 Odplačila domačega dolga

35.943

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)

11.418

953.547

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–35.943

65.812

XI.

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

–47.630

20.171

43

750 Prejeta vračila danih posojil

VIII. ODPLAČILA DOLGA(550)

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

42

0

0

137.245

2.687.523

482.194

403 Plačila domačih obresti

11.350

409 Rezerve

41.308

413 Drugi tekoči domači transferi

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

75

500 Domače zadolževanje

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

0

0

692.268

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

ZADOLŽEVANJE

TEKOČI ODHODKI

410 Subvencije

IV.

50

40

TEKOČI TRANSFERI

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

41

B.

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

II.

402 Izdatki za blago in storitve

47.630

0

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

30.033

PREJETE DONACIJE

4815

III.

210.617
53.751

Stran

302.465

57.879

KAPITALSKI PRIHODKI
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432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

56.755

712 Denarne kazni

721 Prihodki od prodaje zalog

74

329.864

3.203

714 Drugi nedavčni prihodki

73

0

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
72

1.094.449

700 Davki na dohodek in dobiček

706 Drugi davki
71

Št.

555.556
72.873
259.306

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

617.423

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

617.423

INVESTICIJSKI TRANSFERI

424.285

431 Investicijski transferi osebam, ki
niso pror. upor.

121.820

Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacije
posebnega dela proračuna so sestavni del tega zaključnega
računa.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0026/06
Sevnica, dne 19. aprila 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

Stran

4816 /
1905.

Št.
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Pravilnik o zagotavljanju sredstev za
ohranjanje in vzdrževanje kulturnih
spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti
Občine Sevnica, lokalne javne infrastrukture in
drugih nujnih programov na področju kulture

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 78/05 – UPB), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD – v nadaljevanju: ZVKD) ter Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02 – v nadaljevanju: ZUJIK) je Občinski svet Občine
Sevnica na 28. redni seji dne 19. 4. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in
vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega
pomena, ki niso v lasti Občine Sevnica, lokalne
javne infrastrukture in drugih nujnih programov
na področju kulture
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje pogoje za zagotavljanje sredstev
za projekte izgradnje, nabave, ohranjanja in vzdrževanja:
– kulturnih spomenikov lokalnega pomena,
– lokalne javne infrastrukture na področju kulture (nepremičnine in oprema),
– opreme v lasti kulturnih društev
iz proračuna Občine Sevnica.
Do sredstev so upravičeni:
– lastniki ali upravljalci kulturnih spomenikov lokalnega
pomena,
– lastniki ali upravljalci objektov in opreme, ki služijo
izvajanju dejavnosti s področja kulturnih programov in so bili
s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica razglašeni za
javno infrastrukturo na področju kulture,
– kulturna društva in njihove zveze s sedežem v Občini
Sevnica.
II. KULTURNI SPOMENIKI LOKALNEGA POMENA
2. člen
Sredstva, namenjena ohranjanju in vzdrževanju kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine
Sevnica (v nadaljevanju: spomeniki), so pa opredeljena z
odlokom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, se oblikujejo na posebni
postavki proračuna Občine Sevnica. Višina sredstev v posameznem proračunskem letu je odvisna od zmožnosti občinskega proračuna za posamezno proračunsko leto.
3. člen
Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji kulturni spomeniki lokalnega pomena:
a) sakralni spomeniki:
– restavratorsko-konservatorski posegi,
– nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika,
b) drugi kulturni spomeniki lokalnega pomena, za katere
je izražen širši lokalni interes:
– restavratorsko-konservatorski posegi,
– nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja
spomenika,
– tekoča vzdrževalna dela.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Sakralni spomeniki se sofinancirajo iz občinskega proračuna do največ 30% vrednosti posameznega posega,
kolikor se sofinancira s strani Ministrstva za kulturo do
največ 50%. V primeru višjega sofinanciranega s strani
ministrstva, se delež sofinanciranja iz občinskega proračuna sorazmerno zniža. Prednost pri sofinanciranju imajo
posegi prijavljeni in odobreni na javnih razpisih Ministrstva
za kulturo RS oziroma skladov Evropske unije oziroma posegi, ki so ključnega pomena za zaščito pred propadanjem
kulturnega spomenika.
Drugi kulturni spomeniki lokalnega pomena, za katere
je izražen širši lokalni interes, so spomeniki v lasti drugih
pravnih ali fizičnih oseb, ki z gospodarjenjem kulturnega
spomenika ne izvajajo dobičkonosnih dejavnosti oziroma
ne ustvarjajo presežka prihodkov za lastne potrebe. Širši
lokalni interes se opredeli z odlokom o razglasitvi kulturnega
spomenika lokalnega pomena na območju Občine Sevnica.
Soudeležba pri izvedbi posameznega posega predstavlja
največ do 50% vrednosti posameznega posega, kolikor ni leta 100% pokrita s strani Ministrstva za kulturo RS. Pogoj za
sofinanciranje je, da je poseg odobren in sofinanciran s strani
Ministrstva za kulturo RS oziroma skladov Evropske unije.
Ostali kulturni spomeniki, ki se ne uvrščajo v zgoraj navedene definicije kulturnega spomenika, se ne sofinancirajo
iz sredstev proračuna Občine Sevnica.
5. člen
Komisija pri izboru projektov oziroma pri posameznem
predvidenem posegu za sofinanciranje upošteva naslednja
splošna merila in kriterije:
– stopnja zaščitenosti spomenika

do 50 točk

– stopnja poškodovanosti infrastrukture (mnenje strokovne institucije o stopnji ogroženosti
spomenika, kar ima lahko za posledico celo
trajno poškodbo celote ali dela pomembne
kulturne dediščine)

do 30 točk

– sofinanciranje projekta s strani Ministrstva
za kulturo oziroma Sklada RS za kulturne dejavnosti
do 10 točk
– višina sredstev iz drugih virov

do 10 točk.

Pri določitvi prednostne liste sofinanciranja se poleg splošnih meril upoštevajo še naslednji kriteriji:
1. Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne
dediščine, ki je v interesu občine:
– kulturne pričevalnosti, ki bo omogočala poglobljeno raziskovalno dejavnost,
– gospodarske koristnosti, ki bo omogočala ohranjanje
tradicionalne dejavnosti oziroma izvajanje muzejske dejavnosti,
– turistične zanimivosti, ker predstavlja dominanto v prostoru ali zanimivost za oglede javnosti.
2. Finančno izražen interes lastnika in sovlagateljev za
obnovo spomenika in njegovo prezentacijo za javnost.
3. Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljalcev
za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije.
4. Nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku.
5. Posegi in programi, ki predstavljajo obeležitev pomembnih kulturnozgodovinskih dogodkov na območju Občine
Sevnica.

III. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU KULTURE
6. člen
Sredstva, namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju nepremičnin in opreme (v nadaljevanju:
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Št.

infrastruktura), ki so s posebnim sklepom Občinskega
sveta Občine Sevnica določeni kot infrastruktura lokalnega pomena namenjena kulturi, oziroma je oprema v lasti
kulturnih društev, ki so registrirana v Občini Sevnica, se
oblikujejo na posebni postavki proračuna Občine Sevnica.
Višina sredstev v posameznem proračunskem letu je odvisna od zmožnosti občinskega proračuna za posamezno
proračunsko leto.
7. člen
Iz sredstev občinskega proračuna se financira oziroma
sofinancira naslednje:
a) investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin:
– kulturni objekti (domovi, centri),
– posamezni prostori namenjeni kulturnim dejavnostim
v večnamenskih objektih (npr.: dvorane, galerije, vadbeni
prostori …),
– drugo,
b) nakup opreme:
– oprema objektov in prostorov, v katerih se izvajajo
kulturne dejavnosti (npr. oprema za oder ...),
– druga oprema za izvajanje predvsem ljubiteljske
kulturne dejavnosti (npr.: glasbeni inštrumenti, narodne
noše …).
8. člen
Infrastruktura se sofinancira iz občinskega proračuna
do največ 70% vrednosti posameznega posega oziroma za
opremo do največ 50% vrednosti, kolikor ni le-ta 100% pokrita s strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti oziroma
drugih virov države. Prednost pri sofinanciranju imajo projekti, posegi in nabava opreme, prijavljeni in odobreni na javnih
razpisih Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti oziroma
drugih državnih in evropskih skladov.
9. člen
Komisija pri izboru projektov oziroma pri posameznem
predvidenem posegu za sofinanciranje upošteva naslednja
splošna merila in kriterije:
– stopnja poškodovanosti infrastrukture oziroma opreme

do 50
točk

– sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za
kulturo oziroma Sklada RS za kulturne dejavno
sti

do 20
točk

– višina sredstev iz drugih virov

do 20
točk

– število uporabnikov infrastrukture

do 10
točk

Pri določitvi prednostne liste sofinanciranja se poleg splošnih meril upoštevajo še naslednji kriteriji:
1. Pomembnost izvedbe posega pri izvajanju ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki je v interesu občanov.
2. Finančno izražen interes lastnika oziroma upravljalca
in sovlagateljev za obnovo ter prezentacijo oziroma uporabo
infrastrukture.
3. Nadaljevanje že začetih posegov na infrastrukturi.

IV. IZVEDBA JAVNEGA POZIVA
10. člen
Javni razpis oziroma poziv se lahko izvede za spomenike in infrastrukturo skupaj ali posebej.
Za javni poziv se pripravi ustrezna razpisna dokumentacija, v kateri se določijo dokazila, ki jih morajo predlagatelji
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priložiti k prijavi. Lahko se določijo tudi podrobnejši razpisni
pogoji za izbor projektov.
Obvezna dokazila so:
– dokazilo o lastništvu oziroma ustrezno listino o upravljanju,
– vsebinski program,
– finančni program s predračunskimi vrednostmi in
zaključeno finančno konstrukcijo,
– mnenje odgovornega konservatorja (za spome
nike),
– mnenje uporabnikov (za infrastrukturo).
Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v lokalnem časopisju in na spletni strani Občine
Sevnica. Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni.
11. člen
Objava javnega poziva mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– projekte, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji,
– vrste dokazil,
– kriterije in merila za izbor programov in dodelitev
sredstev,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisne roke,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Predlagatelji svoje predloge oddajo na posebnih enotnih obrazcih.
12. člen
Postopek javnega poziva vodi petčlanska strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Komisijo, ki odloča z večino vseh članov, sestavljajo
trije predstavniki občinske uprave Občine Sevnica in predsednik ter član odbora za kulturo.
Komisija vodi zapisnik o prispelih predlogih po predlagateljih in vsebinah.
Strokovna opravila za komisijo opravlja Oddelek za
družbene dejavnosti.
13. člen
Predlagatelje, ki oddajo nepopolne predloge, se pozove, da le-te dopolnijo v osmih dneh.
V primeru, da jih v predpisanem roku ne dopolnijo,
se nepopolni predlogi zavržejo, o čemer izda Oddelek za
družbene dejavnosti ustrezen sklep.
Zoper sklep iz drugega odstavka tega člena je možna
pritožba v pisni obliki, ki se naslovi na Oddelek za družbene
dejavnsoti v roku osmih dneh od prejema sklepa.
O pritožbi odloča župan, ki svojo dokončno odločitev,
zoper katero ni možna pritožba, posreduje v roku osmih dni
od prejema pritožbe.
14. člen
Popolne predloge obravnava komisija, ki v roku tridesetih dni po zaključenem ugotovitvenem postopku pripravi
poročilo o predlogih, ki ustrezajo razpisnim pogojem.
Oddelek za družbene dejavnosti na podlagi poročila
izda sklepe o izboru programov.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo v roku osmih
dni od prejema sklepa. Pisno pritožbo posredujejo Oddelku
za družbene dejavnosti.
O pritožbi odloča župan na podlagi poročila komisije,
ki svojo dokončno odločitev posreduje v roku osmih dni od
prejema pritožbe.
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15. člen
Sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci se opravi v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o izboru.
16. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni
račun izvajalca,
– vrste, vsebina in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višina dodeljenih sredstev,
– proračunska postavka,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo projekta,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvedbi
projekta in namenski porabi sredstev.
17. člen
Nosilec projekta je dolžan upoštevati, da:
– morajo biti projekti, namenjeni ohranjanju in vzdrževanju kulturnih spomenikov, potrjeni s strani pristojne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine in
– so za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njihovih delov in za vsak poseg v spomenik ali njihove
dele potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi
podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne institucije za
varstvo nepremične kulturne dediščine.
V. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-0001/2006
Sevnica, dne 19. aprila 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1906.

Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v
Občini Sevnica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04
– uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, 78/05 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 19. 4.
2006 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju socialne pomoči v Občini
Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o socialni pomoči v Občini Sevnica (v nadaljevanju: pravilnik) določa: upravičence do dodelitve socialne
pomoči, kriterije za določitev višine socialne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve socialne pomoči.
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2. člen
Socialna pomoč v Občini Sevnica (v nadaljevanju:
občinska socialna pomoč) je enkratna denarna pomoč, ki
se upravičencem dodeli v gotovini ali v funkcionalni obliki
enkrat letno.
Občina Sevnica letno zagotavlja sredstva za dodelitev
občinskih socialnih pomoči do višine sprejete proračunske
postavke za tekoče leto.
Občina Sevnica določi mesečno višino sredstev za
občinske socialne pomoči v višini dvanajstine za to predvidenih sredstev v proračunu.
Višina občinske socialne pomoči znaša najmanj
20 odstotkov in največ 100 odstotkov denarne socialne
pomoči po Zakonu o socialnem varstvu.
Višina občinske socialne pomoči se lahko izjemoma
poveča za 50% ob upoštevanju težkih socialnih razmer
upravičenca.
Pri odločanju o višini občinske socialne pomoči je potrebno upoštevati ugotovljeno dejansko stanje upravičenca
in možnosti glede na zagotovljena sredstva v proračunu.
3. člen
Občinska socialna pomoč je namenjena za:
– delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za
otroke v osnovni in srednji šoli (nakup šolskih potrebščin),
– šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem,
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih
pripomočkov za potrebe rehabilitacije, ter zdravstvenih
storitev, ki so nujno potrebne, stroškov zanje pa zavod za
zdravstveno zavarovanje ne krije,
– kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev
trenutne materialne ogroženosti.
II. SPLOŠNI POGOJI
4. člen
Do občinske socialne pomoči po tem pravilniku so
upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Sevnica in izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:
1. nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem,
ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za
preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja,
z dohodki od premoženja, in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja
socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni
dolžan preživljati,
2. se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče
ipd.) znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati
najnujnejših obveznosti,
3. prosilci (družina) prejemajo denarno socialno pomoč,
4. so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo
na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike
socialne pomoči,
5. drugi, če se ugotovi utemeljenost.
5. člen
Kriterij za dodelitev občinske socialne pomoči je dohodek na posameznika, če njegov dohodek ne presega
cenzusa za socialno denarno pomoč po zakonu o socialnem varstvu za več kot 50% oziroma družino, kjer dohodek
na družinskega člana ne presega cenzusa za socialno
denarno pomoč po zakonu o socialnem varstvu za več
kot 50%.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka je občinsko
socialno pomoč za premostitev trenutne materialne stiske
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mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v
družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo,
elementarnih nesreč, smrti hranitelja ipd.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA OBČINSKE SOCIALNE
POMOČI
6. člen
Pri določanju višine občinske socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po Zakonu o socialnem varstvu.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je
posameznik in njegovi družinski člani pridobil v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.), se v letu, ko so izplačani,
štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva
sorazmeren delež.
7. člen
Postopke o občinskih socialnih pomočeh vodi in o njih
odloča Občinska uprava Občine Sevnica na podlagi tega
pravilnika.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev občinske socialne
pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne
pomoči«.
O upravičenosti in višini pomoči odloči pristojna služba,
v roku 30 dni od prejema vloge, s sklepom zoper katerega
ni pritožbe.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
Št. 122-0011/2006
Sevnica, dne 19. aprila 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1907.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS in 111/05 – odločba
US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 19. 4. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 2684/3, pot v izmeri 344 m², ki je pripisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 1593, k.o. Studenec.
2. člen
Nepremičnina, ki je navedena v 1. členu tega sklepa,
preneha imeti značaj javnega dobra in se parcela št. 2684/3
odpiše iz zemljiško knjižnega vložka št. 1593, k.o. Studenec,
in se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem
vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica,
Glavni trg 19/a, p. Sevnica.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-0022/2004
Sevnica, dne 19. aprila 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1908.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05 in 121/05),
9. člena Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih
za določanje plačil storitev v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 61/05) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Sevnica na 28. redni seji dne 19. 4. 2006 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
1. člen
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu, ki jo
je predlagal izvajalec Center za socialno delo Sevnica, znaša
3.598,00 SIT na efektivno uro.
2. člen
Cena se zniža za stroške vodenja, ki znašajo 925,00 SIT
na efektivno uro in jih v celoti krije Občina Sevnica, za subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije v okviru
aktivne politike zaposlovanja za 526,00 SIT na efektivno
uro. Po odbitih subvencijah znaša cena 2.147,00 SIT na
efektivno uro.
3. člen
Cena storitve pomoč družini na domu za neposrednega
uporabnika, ki jo izvaja Center za socialno delo Sevnica, se
zniža še za 50% subvencijo iz sredstev proračuna Občine
Sevnica v višini 1.073,50 SIT in tako znaša 1.073,50 SIT na
efektivno uro.
4. člen
Upravičenec, ki dokazuje nezmožnost plačevanja storitve pomoči družini na domu, lahko zaprosi za oprostitev
plačila.
Upravičenost do oprostitve plačila storitve ugotavlja po
predpisanem postopku center za socialno delo z izdajo ustrezne odločbe.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2006
dalje. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep pod
številko 15204-0001/2005 z dne 30. 3. 2005.
Št. 122-0005/2006
Sevnica, dne 19. aprila 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.
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MINISTRSTVA
1909.

Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov
nosilcev dejavnosti na področju krme

Na podlagi tretjega, četrtega in petega odstavka 8. člena
ter 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o registraciji in odobritvi obratov nosilcev
dejavnosti na področju krme
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa vsebino vloge in postopek registracije ter odobritve obratov nosilcev dejavnosti na področju
krme za izvajanje Uredbe (ES) 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 183/2005/ES).
(2) Ta pravilnik velja za nosilce dejavnosti na področju
krme, ki delujejo v katerikoli fazi proizvodnje, predelave,
shranjevanja, prevoza ali distribucije krme, razen primarne
pridelave krme.
2. člen
(registracija obratov, razen obratov na kmetijskih
gospodarstvih)
(1) Za izvajanje 9. člena Uredbe 183/2005/ES vloži nosilec dejavnosti na področju krme, razen nosilcev dejavnosti
iz 3. in 4. člena tega pravilnika, najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom opravljanja dejavnosti na pristojni območni
urad Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: OU VURS) vlogo za registracijo na obrazcu, ki je
kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika, dostopen pa je tudi
na spletni strani VURS (http://www.vurs.gov.si/).
(2) Na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka OU VURS
obrat vpiše v seznam registriranih obratov nosilcev dejavnosti na področju krme in nosilcu dejavnosti pošlje izpis iz
evidence obratov nosilcev dejavnosti na področju krme, ki
velja kot potrdilo o registraciji.
(3) Nosilec dejavnosti na področju krme mora v roku 30 dni
obvestiti OU VURS o vsaki spremembi podatkov iz vloge.
3. člen
(registracija obratov na kmetijskih gospodarstvih)
(1) Registracija v skladu z 9. členom Uredbe 183/2005/ES
je obvezna za kmetijska gospodarstva, ki izvajajo eno ali več
naslednjih dejavnosti:
– proizvodnja krmnih mešanic za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva brez uporabe krmnih dodatkov ali premiksov iz dodatkov, razen dodatkov za siliranje;
– proizvodnja krmnih mešanic za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva z uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz dodatkov, razen uporabe zootehničnih dodatkov, ki so
navedeni v 3. poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES;
– krmljenje živali, namenjenih za proizvodnjo hrane,
samo z dokupljeno krmo.
(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev iz prejšnjega odstavka vložijo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vloge za registracijo svojih obratov na obrazcu, ki je dostopen na spletni

strani VURS in na spletni strani ministrstva (http://www.
mkgp.gov.si), najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom
opravljanja dejavnosti. Vloge vložijo na enega od naslednjih
načinov:
– po pošti;
– izvajalcu letnega uradnega veterinarskega pregleda
v skladu s pravilnikom, ki ureja redne uradne veterinarske
preglede na gospodarstvih;
– skupaj z vlogo za uveljavljanje ukrepov kmetijske
politike za leto 2006 ali 2007;
– elektronsko prek spletnih strani MKGP in VURS.
(3) Vloge za registracijo iz prejšnjega odstavka ni treba
vložiti tistim kmetijskim gospodarstvom, ki krmijo živali, namenjene za proizvodnjo hrane, samo z dokupljeno krmo in
katerih obrati so registrirani pri VURS kot obrati na področju
primarne proizvodnje živil živalskega izvora.
(4) Na podlagi vloge iz drugega odstavka tega člena ministrstvo obrat vpiše v evidenco obratov nosilcev dejavnosti
na področju krme na kmetijskih gospodarstvih. Ministrstvo
nosilcu kmetijskega gospodarstva pošlje izpis iz evidence, ki
velja kot potrdilo o registraciji.
(5) Nosilec dejavnosti kmetijskega gospodarstva mora v
roku 30 dni obvestiti ministrstvo o vsaki spremembi podatkov
iz vloge.
4. člen
(odobritev)
(1) Odobritev je obvezna za obrate iz 10. člena Uredbe
183/2005/ES in obrate za proizvodnjo medicirane krme. Slednji morajo poleg pogojev iz Uredbe 183/2005/ES izpolnjevati tudi pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje za proizvodnjo,
promet in uporabo medicirane krme.
(2) Postopek odobritve se začne na podlagi vloge, ki jo
nosilec dejavnosti na področju krme vloži na OU VURS na
obrazcu iz Priloge 1.
(3) Vlogi za odobritev morajo nosilci dejavnosti na področju krme priložiti dokumentacijo o:
1. prostorih, opremi, skladiščih, vozilih:
– tloris postavitve objekta z označenim vhodom in izhodom,
– načrt objekta v merilu 1: 100 do 1: 500, odvisno od
velikosti objekta,
– tehnični podatki o opremi in vozilih,
– shema proizvodnje s proizvodnimi tokovi in opisom
tehnološkega postopka,
– opis posameznih faz proizvodnje: sprejem surovin,
hranjenje surovin, proizvodnja, embaliranje, skladiščenje in
izdaja končnih proizvodov na trg,
– opis opreme in orodja z načrtom vzdrževanja in načrt
o zagotavljanju homogenosti proizvodov,
– opis skladiščnih kapacitet in predvidena dnevna oziroma letna proizvodnja,
– načrt čiščenja in dezinfekcije ter program za nadzor
škodljivcev;
2. osebju:
– organizacijska shema podjetja,
– sistemizacija delovnih mest,
– usposobljenost osebja in odgovornosti,
– seznam odgovornih oseb za proizvodnjo, kakovost in
zdravstveno ustreznost proizvodov,
– program izobraževanja delavcev;
3. proizvodnji in kontroli kakovosti:
– analiza tveganja kritičnih kontrolnih točk v obratu
(HACCP),

Uradni list Republike Slovenije
– dokazila o testih navzkrižne kontaminacije,
– dokazila o testih stabilnosti v primeru proizvodnje
medicirane krme,
– dokazila o testih homogenizacije,
– načrt in dokumentacija o kalibraciji merilnih naprav,
– laboratorij, ki bo izvajal analize za notranjo kontrolo
kakovosti in zdravstvene ustreznosti z navedbo analitičnih
metod, ki jih uporabljajo;
4. pritožbah in umikih proizvodov:
– opis sistema za registriranje in reševanje pritožb,
– pisni program umika oziroma odpoklica proizvodov iz
distribucijske mreže.
(4) Direktor OU VURS imenuje komisijo, ki na kraju
samem preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev. Komisijo
sestavljata najmanj dva člana, predsednik komisije mora biti
uradni veterinar. Komisija poda direktorju OU VURS mnenje
o izpolnjevanju predpisanih pogojev.
(5) O odobritvi oziroma pogojni odobritvi obrata odloči
direktor OU VURS z odločbo na podlagi ugotovitev pregleda obrata in mnenja komisije ter obrat vpiše v evidenco
odobrenih obratov nosilcev dejavnosti na področju krme pri
OU VURS.
(6) Iz odločbe o odobritvi obrata morajo biti razvidni
naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma in naslov nosilca dejavnosti
na področju krme;
– ime in naslov odobrenega obrata;
– številka odobritve;
– odobrene dejavnosti in omejitve.
(7) Številko odobritve sestavljajo:
–
α = označba za odobrene obrate nosilcev dejavnosti na področju krme,
– 705 ali SI = ISO koda Republike Slovenije,
–
00 = šifra OU VURS,
–
000 = trimestna številka nosilca dejavnosti na
področju krme.
5. člen
(evidence obratov)
(1) Za izvedbo 19. člena Uredbe 183/2005/ES se na
VURS vzpostavita evidenci odobrenih in registriranih obratov,
evidenca registriranih obratov iz 3. člena tega pravilnika pa
se vzpostavi na ministrstvu.
(2) V evidencah registriranih obratov iz 2. in 3. člena
tega pravilnika se vodijo naslednji podatki:
– firma oziroma osebno ime ter sedež oziroma naslov;
– davčna številka;
– enotna matična številka občana oziroma matična številka subjekta;
– v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;
– vrste dejavnosti.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka se prevzamejo iz
Registra kmetijskih gospodarstev in Evidence subjektov, ki
se vodita na ministrstvu, če so tam že vpisani.
6. člen
(obveščanje)
Glavni urad VURS sproti obvešča ministrstvo o vpisih
odobrenih obratov na kmetijskih gospodarstvih v evidenco.
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7. člen
(izjave)
(1) Izjave iz tretjega odstavka 18. člena Uredbe
183/2005/ES o izpolnjevanju predpisanih pogojev morajo biti
vložene na OU VURS na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni
del tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek vložijo nosilci kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika
izjave o izpolnjevanju predpisanih pogojev na ministrstvo na
obrazcu, ki je dostopen na spletni strani VURS in na spletni
strani ministrstva, na enega od naslednjih načinov:
– izjavo priložijo zahtevku za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letu 2007;
– izjavo vložijo na ministrstvo po pošti ali elektronsko
prek spletnih strani ministrstva in VURS;
– v letu 2007 izjavo ob letnem pregledu vložijo izvajalcu letnega uradnega veterinarskega pregleda v skladu s
pravilnikom, ki ureja redne uradne veterinarske preglede na
gospodarstvih.
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Za odobrene obrate iz prvega odstavka 18. člena
Uredbe 183/2005/ES in obrate, registrirane za proizvodnjo
medicirane krme, katerih nosilci dejavnosti so do 1. januarja
2006 na OU VURS vložili vlogo, izda direktor OU VURS
začasno odločbo o odobritvi brez predhodnega pregleda.
Številka odobritve ostane enaka obstoječi številki.
(2) Odobritev obratov iz prejšnjega odstavka se opravi
v skladu s 4. členom tega pravilnika po uradni dolžnosti najpozneje do 31. decembra 2007. Dokumentacijo iz tretjega
odstavka 4. člena tega pravilnika obstoječi odobreni obrati
predložijo ob komisijskem pregledu obrata.
(3) Obstoječe registrirane obrate na področju krme, katerih nosilci dejavnosti so do 1. januarja 2006 na OU VURS
vložili vlogo, direktor OU VURS registrira v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika. Tem obratom ni
treba vložiti izjave iz tretjega odstavka 18. člena Uredbe
183/2005/ES.
(4) Obrate, za katere nosilci dejavnosti do predpisanega
roka ne bodo vložili izjave iz 7. člena tega pravilnika, OU
VURS izbriše iz evidence po uradni dolžnosti.
9. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določba druge alinee drugega odstavka 3. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati
1. januarja 2007.
Št. 323-02-738/2005
Ljubljana, dne 29. marca 2006
EVA 2006-2311-0030
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1
VLOGA ZA REGISTRACIJO ALI ODOBRITEV OBRATA V SKLADU Z UREDBO
(ES) ŠT. 183/2005 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Z DNE 12. JANUARJA
2005 O HIGIENI KRME (UREDBA O HIGIENI KRME)1
I. VLAGATELJ:
1. IME /FIRMA:
2. NASLOV/ SEDEŽ NOSILCA DEJAVNOSTI POSLOVANJA S KRMO
3. PODATKI O OBRATU:
Ime / Ime obrata:

Št. obrata (register obratov): Št. gospodarstva (KMG MID) ali
davþna številka:

Naslov:

Kraj:

Telefon / Faks:

Odgovorna oseba za notranji nadzor /

E-mail:
Kontaktna oseba:
Drugi krajevno loþeni objekti z napravami, ki spadajo k obratu (za dodatne objekte in naprave
lahko priložite poseben list papirja):
Kraj:
Naslov:
Pošta:
Vrsta objekta z napravami
(npr. hlev za živali, skladišþna
hala) :

Opomba: Za vsak obrat je potrebno izpolniti svojo vlogo.
II. VRSTA ŽIVALI, KATERIM SO NAMENJENI PROIZVODI:
DA
NE
GOVEDO
�
�
PRAŠIýI
�
�
PERUTNINA
�
�
KONJI
�
�
DROBNICA
�
�
KOŽUHARJI
�
�
RIBE
�
�
DRUGO: (navesti)________________ �
�

1

UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str.1, z vsemi spremembami
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III. PODATKI O DEJAVNOSTI (prekrižajte kvadratek):
Dejavnosti poslovanja s krmo, razen tistih na ravni primarne pridelave krme in z njo
povezane dejavnosti - bodisi:
Posamiþna krma

proizvodnja

skladišþenje

prevoz

dajanje na trg

Krmne mešanice

proizvodnja

skladišþenje

prevoz

dajanje na trg

Dodatki/Premiksi

proizvodnja

skladišþenje

prevoz

dajanje na trg

Beljakovinski proizvodi

proizvodnja

skladišþenje

prevoz

dajanje na trg

proizvodnja krmnih mešanic za dajanje na trg z uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz
dodatkov, ki so navedeni v 3. poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES (zootehniþni dodatki)*
proizvodnja krmnih mešanic za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva z uporabo krmnih
dodatkov ali premiksov iz dodatkov, ki so navedeni v 3. poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES
(zootehniþni dodatki)*
proizvodnja medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic za dajanje na trg*.
proizvodnja medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic za potrebe lastnega
kmetijskega gospodarstva *
proizvodnja oziroma dajanje na trg krmnih dodatkov, ki so odobreni v skladu z Uredbo
št.1831/2003/ES (nutritivni, zootehniþni, senzoriþni in tehnološki dodatki, ki so omenjeni v prvem
delu 1. poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES)*
proizvodnja in/ali dajanje na trg premiksov iz dodatkov, ki so navedeni v 2. poglavju Priloge IV
Uredbe 183/2005/ES (zootehniþni dodatki; nutritivni dodatki: vitamina A in D, Cu, Se)*
proizvodnja in/ali dajanje na trg proizvodov, ki so navedeni v drugem delu 1. poglavja Priloge IV
Uredbe 183/2005/ES (stranski proizvodi fermentacije aminokislin in doloþeni proizvodi iz
beljakovin, pridobljenih iz mikroorganizmov)*
Ad* - dejavnosti proizvodnje krme za katere se zahteva odobritev
Ta vloga se nanaša na obvezo nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo, ki izhaja iz 9.(2) in 10.(1) þlena,
v povezavi z 18.(1) in 18.(2) þlenom Uredbe (ES) št. 183/2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L
št. 35 z dne 8. 2. 2005, str.1, z vsemi spremembami).
V zvezi z zgoraj omenjenim(-i) obratom(-i) bom dal na voljo pristojnim organom vse trenutno
pomembne informacije, in se zavezujem, da jim bom med drugim sporoþal vse pomembne spremembe
glede dejavnosti ali o morebitnem prenehanju delovanja obrata(-ov).
Navedbe in pojasnila na tem obrazcu potrjujem s svojim podpisom.
IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE NOSILCA DEJAVNOSTI/OBRATA (napisano z
velikimi tiskanimi þrkami)___________________________________________________
V (kraj, datum)_________________

Peþat:

Podpis:________________________
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IZJAVA NOSILCA DEJAVNOSTI POSLOVANJA S KRMO

Priloga 2

1. IME /FIRMA:
2. NASLOV/ SEDEŽ NOSILCA DEJAVNOSTI POSLOVANJA S KRMO
3. PODATKI O OBRATU, NA KATEREGA SE IZJAVA NANAŠA:
Ime / Ime obrata:
Št. obrata (register obratov): Št. gospodarstva (KMG MID) ali
davþna številka:
Naslov:

Kraj:

Telefon / Faks:

Odgovorna oseba za notranji nadzor /

E-mail:
Kontaktna oseba:
Drugi krajevno loþeni objekti z napravami, ki spadajo k obratu (za dodatne objekte in naprave
lahko priložite poseben list papirja):
Kraj:
Naslov:
Pošta:
Vrsta objekta z napravami
(npr. hlev za živali, skladišþna
hala) :

Opomba: Za vsak obrat je potrebno izpolniti svojo izjavo.
4. PODATKI O DEJAVNOSTI, KI JIH OBRAT IZVAJA GLEDE NA 9. þlen Uredbe
183/2005/ES (prekrižajte kvadratek):
Dejavnosti poslovanja s krmo, razen tistih na ravni primarne pridelave krme in z njo
povezane dejavnosti - bodisi:
Posamiþna krma

proizvodnja

skladišþenje

prevoz

dajanje na trg

Krmne mešanice

proizvodnja

skladišþenje

prevoz

dajanje na trg

Dodatki/Premiksi

proizvodnja

skladišþenje

prevoz

dajanje na trg

Beljakovinski proizvodi

proizvodnja

skladišþenje

prevoz

dajanje na trg
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5. IZJAVA NOSILCA DEJAVNOSTI POSLOVANJA S KRMO:
- Izjavljamo, da obrat izpolnjuje vse pogoje iz Uredbe 183/2005/ES.
- Izjavljamo tudi:
-

da so proizvodi, ki jih proizvajamo, obdelujemo, dajemo na trg, skladišþimo, ipd.
skladni s predpisi Skupnosti in Republike Slovenije na podroþju krme,
da bomo obvešþali VURS o tehniþnih in organizacijskih spremembah v obratu.

IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE NOSILCA DEJAVNOSTI/OBRATA (napisano z
velikimi tiskanimi þrkami) __________________________________________________
V (kraj, datum)__________________

1910.

Peþat:

Podpis:________________________

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95
– ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00,
22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US in 69/03 – SZ-1)
v zvezi s 196. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03 in 18/04-ZVKSES) izdaja minister za okolje in
prostor

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 209,43 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 34/06).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-14/2006
Ljubljana, dne 19. aprila 2006
EVA 2006-2511-0113
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l.r.
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Pravilnik o načinu izvajanja kreditnih poslov
financiranja mednarodne trgovine in investicij

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov
(Uradni list RS, št. 2/04) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o načinu izvajanja kreditnih poslov financiranja
mednarodne trgovine in investicij
1. člen
(1) Ta pravilnik določa posebna pravila glede določitve
velikega in največjega možnega kredita enemu posojilojemalcu, skupnega zneska vseh kreditov, drugih terjatev in
jamstev enemu posojilojemalcu in skupnega zneska velikih
in največjih možnih kreditov, meril in ukrepov za ugotavljanje,
obvladovanje in upravljanje rizikov, računovodska pravila in
standarde ter pravila o poslovnih knjigah, računovodskih
izkazih, periodičnih in letnih poročilih ter reviziji.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo samo za tiste
kreditne posle, katerih vir so sredstva, ki jih je pooblaščena
institucija pridobila s poroštvom Republike Slovenije in s
katerimi pooblaščena institucija udeležencem mednarodne
menjave in finančnim institucijam omogoča financiranje mednarodnih gospodarskih poslov.
2. člen
(1) Pooblaščena institucija pred najetjem posameznega
kredita z ministrstvom, pristojnim za finance (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), sklene pogodbo o izdaji poroštva v
skladu s četrtim odstavkom 8. člena Zakona o zavarovanju
in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list
RS, št. 2/04, v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Za zavarovanje svojih obveznosti pooblaščena institucija ministrstvu predloži menice, ki jih ministrstvo unovči v
primeru, da izvrši plačilo po poroštvu. V pogodbi o izdaji poroštva lahko ministrstvo in pooblaščena institucija dogovorita
tudi dodatno zavarovanje poroštvenih obveznosti.
3. člen
(1) Iz sredstev, pridobljenih s poroštvom Republike Slovenije, sme pooblaščena institucija odobravati kredite:
– bankam ali hranilnicam, ki so pridobile dovoljenje
Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, ali
– bankam ali hranilnicam držav članic Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU), ki so upravičene sklepati kreditne
posle na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki
ureja bančništvo, in katerih bonitetna ocena je najmanj BBB(Fitch ali Standard & Poor’s) ali vsaj Baa3 (Moody’s), ali
– drugim bankam, finančnim institucijam, gospodarskim
družbam in drugim pravnim osebam s sedežem v Republiki
Sloveniji ali tujini, ki kot posredni ali neposredni udeleženci
mednarodne menjave sodelujejo v mednarodnih gospodarskih poslih ali pa jim sredstva kredita tudi tako sodelovanje v
prihodnje omogočajo, in sicer pod pogojem:
– da je njihova bonitetna ocena najmanj BBB- (Fitch ali
Standard & Poor’s) ali vsaj Baa3 (Moody’s) ali
– da terjatve do teh oseb izpolnjujejo pogoje za uvrstitev
v skupino A ali B po 11. točki Sklepa o ocenjevanju izgub
iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS,
št. 67/05 in 97/05) ali
– da gre za osebe javnega prava iz držav, ki so po
klasifikaciji OECD, ki jo ta pripravlja za potrebe določanja
minimalnih premijskih stopenj javnih oziroma javno podprtih
zavarovateljev izvoznih kreditov, uvrščene do vključno tretjega razreda.
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(2) Kredite, odobrene osebam iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena, ki nimajo bonitetne ocene ali njihova
bonitetna ocena oziroma uvrstitev ni v skladu z določbami
prvega odstavka tega člena, pooblaščena institucija ustrezno zavaruje, pri čemer se kot ustrezno zavarovanje šteje
zlasti:
– jamstvo tretjih oseb, pri čemer terjatve do teh oseb
izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v skupino A ali B po 11. točki
Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in
hranilnic,
– zavarovalna polica, ki jo je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona izdala pooblaščena institucija Republike
Slovenije, pod pogojem prenosa pravic do izplačila zavarovalnine na pooblaščeno institucijo, če ta ni zavarovanec,
– zavarovalna polica zavarovalnice ali podružnice tuje
zavarovalnice, ki je pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni
vrsti kreditnih ali kavcijskih zavarovanj, pod pogojem prenosa
pravic do izplačila zavarovalnine na pooblaščeno institucijo,
če ta ni zavarovanec,
– zavarovalna polica zavarovalnice države članice EU,
ki je v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 76/05 – ZZVZZ-H
in 8/06 – ORZZavar62) pooblaščena neposredno opravljati
ali preko podružnice opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, pod pogojem prenosa pravic do
izplačila zavarovalnine na pooblaščeno institucijo, če ta ni
zavarovanec,
– jamstva oseb javnega prava iz držav, ki so po klasifikaciji OECD, ki jo ta pripravlja za potrebe določanja minimalnih premijskih stopenj javnih oziroma javno podprtih zavarovateljev izvoznih kreditov, uvrščene do vključno tretjega
razreda,
– druga običajna zavarovanja (jamstva bank in drugih
pravnih oseb s sprejemljivo boniteto, zastava nepremičnega
ali premičnega premoženja, terjatev, vrednostnih papirjev,
odstop terjatev, zavarovanja, specifična za posamezno pravno ureditev in podobno), upoštevajoč tudi druge značilnosti
posla (ročnost, status dolžnika, vloga lastnika in podobno).
(3) Pooblaščena institucija spremlja poslovanje kreditojemalcev iz prvega odstavka tega člena in kvaliteto danih
zavarovanj ob smiselni uporabi 9. točke Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic.
4. člen
(1) Izpostavljenost pooblaščene institucije do posameznega dolžnika je vsota terjatev iz črpanih kreditnih poslov in
potencialnih obveznosti iz sklenjenih, še ne črpanih kreditnih
poslov.
(2) Izpostavljenost pooblaščene institucije do posameznega kreditojemalca iz 3. člena tega pravilnika ne sme presegati višine 25% sredstev, pridobljenih s poroštvom Republike Slovenije. Pri izračunu velike izpostavljenosti se smiselno
uporabljajo določbe 4., 9., 10. in 11. točke Sklepa o veliki
izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02,
22/03, 65/03 in 44/04), če ni s tem pravilnikom drugače določeno. Osnova za ugotavljanje največje izpostavljenosti je
stanje črpanih sredstev s poroštvom Republike Slovenije na
zadnji dan vsakega meseca.
5. člen
(1) Pooblaščena institucija zaradi zavarovanja pred valutnim tveganjem dnevno izračunava svojo odprto devizno
pozicijo.
(2) Pooblaščena institucija je izpostavljena valutnemu
tveganju iz naslova spremembe deviznih tečajev, če je vsota
pasivnih bilančnih postavk v tujem denarju večja ali manjša
od vsote aktivnih bilančnih postavk v tujem denarju.
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(3) Povprečna mesečna kratka ali dolga devizna pozicija ne sme presegati 10% sredstev, pridobljenih s poroštvom
Republike Slovenije.
(4) Osnova za ugotavljanje odprte devizne pozicije je
stanje črpanih sredstev s poroštvom Republike Slovenije na
zadnji dan vsakega meseca.
6. člen
(1) Pooblaščena institucija posluje tako, da je v vsakem
trenutku sposobna izpolniti vse dospele obveznosti, vključno z vračilom sredstev, pridobljenih s poroštvom Republike
Slovenije.
(2) Za ugotavljanje, merjenje in obvladovanje likvidnostnega tveganja pooblaščena institucija smiselno uporablja
določbe predpisa, izdanega na podlagi šestega odstavka
17. člena zakona.
(3) Za namene uravnavanja likvidnosti lahko pooblaščena institucija morebitne likvidnostne presežke nalaga
v kratkoročne dolžniške instrumente, katerih izdajatelji so
osebe iz prve in druge alinee prvega odstavka 3. člena tega
pravilnika in v državne vrednostne papirje, ki jih izdajajo
države članice EU.
7. člen
(1) Pooblaščena institucija zagotovi ločitev kreditnih
poslov, ki jih opravlja kot pooblaščena institucija, od drugih
poslov, ki jih opravlja.
(2) V poslovnih knjigah, poslovni dokumentaciji in drugih administrativnih oziroma poslovnih evidencah ter računovodskih izkazih oziroma poročilih pooblaščena institucija
zagotovi ločeno vodenje in izkazovanje obveznosti do virov
sredstev, ki jih je pridobila s poroštvom Republike Slovenije
in naložb iz teh sredstev ter zagotoviti ločeno vodenje in
izkazovanje prihodkov in odhodkov iz tega naslova, razen
operativnih stroškov poslovanja.
8. člen
(1) Pooblaščena institucija pripravlja ločene računovodske izkaze za obveznosti do virov sredstev s poroštvom
Republike Slovenije in za naložbe iz teh sredstev na shemah,
ki so določene v Sklepu o poslovnih knjigah in letnih poročilih
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 64/05), in sicer bilanco
stanja in izkaz poslovnega izida na kratkih shemah. Navedeni računovodski izkazi se sestavijo v skladu s Sklepom o
poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic.
(2) Pooblaščena institucija organizira poslovanje in tekoče vodi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence, tako da je
mogoče kadarkoli preveriti, ali posluje v skladu s pravili o
obvladovanju tveganj.
9. člen
(1) Pooblaščena institucija Banki Sloveniji mesečno
posreduje:
– bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na obrazcih
oziroma shemah iz 8. člena tega pravilnika;
– odprto devizno pozicijo na obrazcu, ki je Priloga 1
tega pravilnika in njegov sestavni del;
– stanje izpostavljenosti in uvrstitev dolžnikov na obrazcu, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Pooblaščena institucija ministrstvu trimesečno poroča o črpanih sredstvih, pridobljenih s poroštvom Republike
Slovenije na obrazcu, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov
sestavni del, ali pošilja ministrstvu kopije mesečnih poročil,
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pripravljenih v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 23/04 in 56/05).
(3) Pooblaščena institucija ministrstvu šestmesečno poroča o končnih prejemnikih sredstev na obrazcu, ki je Priloga
4 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(4) Pooblaščena institucija ministrstvu posreduje kopije
vseh poročil, ki jih posreduje Banki Slovenije.
(5) Pooblaščena institucija posreduje poročila iz prejšnjih odstavkov najkasneje do 15. dne v mesecu, ki sledi
obdobju poročanja.
(6) Po pogodbah, sklenjenih do dneva uveljavitve tega
pravilnika sporoča pooblaščena institucija podatke iz tretjega
odstavka tega člena enkrat letno. Prvo poročilo posreduje
pooblaščena institucija v 15 dneh po preteku enega leta od
dneva uveljavitve tega pravilnika.
10. člen
Pooblaščena institucija:
– zagotovi izbiro in imenovanje usposobljenega poslovodstva oziroma strokovnega kadra za izvajanje funkcije
upravljanja s kreditnim in valutnim tveganjem;
– zagotovi, da notranja revizijska služba pregleduje kreditne aktivnosti in oceni ali se sprejete politike in postopki
upoštevajo in izvajajo;
– zagotovi, da notranja revizijska služba pregleduje
skladnost kreditnih aktivnosti s sprejetimi kreditnimi in računovodskimi politikami in postopki ter predpisi, ki to področje
urejajo, ali so obstoječi krediti ustrezno odobreni in pravilno
knjiženi, ali so kreditne mape popolne, ali so krediti, ki bi
utegnili postati problematični, zaznani pravočasno in ali je
bilo ministrstvo o njih ustrezno obveščeno,
– zagotovi, da pooblaščeni revizor vključi ta del poslovanja v revizijski pregled in o ugotovitvah poda posebno
mnenje. Za revizijski pregled se smiselno uporablja Sklep
o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in
revizorjevega poročila (Uradni list RS, št. 26/06).
11. člen
Če pooblaščena institucija na dan uveljavitve tega
pravilnika presega omejitve, določene s tem pravilnikom,
jih uskladi z določbami tega pravilnika najkasneje v šestih
mesecih od dneva njegove uveljavitve. Od uveljavitve tega
pravilnika dalje pooblaščena institucija ne sme sklepati novih
poslov, zaradi katerih bi se povečalo preseganje omejitev po
stanju na dan uveljavitve tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-01-20/2004/28
Ljubljana, dne 17. marca 2006
EVA 2005-1611-0025
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
Soglašam!
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.
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Priloga 1

Poročilo o odprti devizni poziciji
v mio SIT
1

Zaporedna številka

2

3

4

5 ( = 3 – 4)

6 (5 : 4)

Datum

Terjatve v tujem
denarju*

Obveznosti v
tujem denarju

Odprta devizna
pozicija

Odprta devizna
pozicija v % od
črpanih sredstev
s poroštvom RS

1
2
3
.......
30
31
Mesečno povprečje

/

* Vsota terjatev iz črpanih kreditnih poslov in potencialnih obveznosti iz sklenjenih, še ne črpanih kreditnih poslov
v mio SIT

1

Zaporedna številka

2

Šifra valute

1

USD

2

EUR

....

....

3

4

5

6 (4 – 5)

Valuta

Terjatve v tujem
denarju (po
stanju na zadnji
dan meseca)

Obveznosti v
tujem denarju (po
stanju na zadnji
dan meseca)

Razlika

Priloga 2
Poročilo o stanju izpostavljenosti in uvrstitev terjatev po 3. členu pravilnika

Zaporedna številka

Matična številka*

Naziv dolžnika

Oznaka bonitetne
skupine

Skupna
izpostavljenost

% od črpanih
sredstev s
poroštvom RS

* v primeru, da je kreditojemalec tuja oseba se matične številke ne vpiše
pripravil:

podpis pooblaščene osebe:
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Priloga 3
Poročilo o strukturi sredstev, pridobljenih s poroštvom Republike Slovenija (za vsako posamezno kreditno pogodbo)
Naziv kreditodajalca, oznaka in datum sklenitve kreditne pogodbe, pogodbeni znesek, končni rok vračila

Zaporedna številka

datum črpanja
tranše

valuta

znesek

znesek v EUR

obrestna mera

datum vračila

skupaj črpano
neizkoriščen znesek
pripravil:

podpis pooblaščene osebe:

Priloga 4
Poročilo o naložbah iz virov sredstev, pridobljenih s poroštvom Republike Slovenije
1. naziv kreditojemalca

Zaporedna številka

Naziv
dolžnika

Matična
številka
dolžnika*

Namen
kredita

Znesek
kredita

Obrestna
mera

Datum
sklenitve
kreditne
pogodbe

Datum
zapadlosti

skupaj
* v primeru, da je kreditojemalec tuja oseba se matične številke ne vpiše
pripravil:

podpis pooblaščene osebe:
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1912.

Poročilo o gibanju plač za februar 2006

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

POROČILO
o gibanju plač za februar 2006
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2006 je znašala 277 403 SIT in je bila za
1,5 odstotka nižja kot za januar 2006.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2006 je znašala 177 856 SIT in je bila za
1,3 odstotka nižja kot za januar 2006.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar
– februar 2006 je znašala 279 501 SIT.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar
– februar 2006 je znašala 179 026 SIT.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december
2005 – februar 2006 je znašala 283 189 SIT.
Št. 9611-117/2006/2
Ljubljana, dne 20. aprila 2006
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada RS

POPRAVKI
1913.

Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za
odlagališče nenevarnih odpadkov koroške
regije

1914.

Popravek Sklepa o določitvi cen programov
v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec«
Grosuplje

Popravek

Popravek

V Odloku o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov koroške regije, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 38-1616/06 z dne 11. 4. 2006, se v prvem odstavku
3. člena glede načrtovanih posegov na dele parcel:
– pod a) (prva faza) dodajo naslednje parcelne št.: 339,
348 in 372;
– pod b) (druga faza) pri navedbi parcel, ki se rekultivirajo, se doda parcela št. 374, pri navedbi parcel, na katerih
se izvedejo odlagalna polja, pa se dodata parceli št. 336 in
374;
– pod c) (tretja faza) pri navedbi parcel, ki se rekultivirajo, se dodata parceli št. 352 in 374.

V Sklepu o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 10-390/06, se 2. člen popravi tako, da se glasi:
»V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev
za dneve odsotnosti znižuje postopoma, in sicer:
1. neprekinjena odsotnost otroka do 5 delovnih dni
– plačilo po odločbi;
2. neprekinjena odsotnost otroka od 6 do 10 delovnih
dni – plačilo staršev se zniža na 80% plačila po odločbi;
3. neprekinjena odsotnost otroka od 11 do 15 delovnih
dni – plačilo staršev se zniža na 60% plačila po odločbi;
4. neprekinjena odsotnost otroka od 16 do 22 delovnih
dni – plačilo staršev se zniža na 50% plačila po odločbi;
5. neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni
– plačilo staršev se zniža na 40% plačila po odločbi.
V primeru, da se odsotnost otroka nadaljuje iz tekočega
meseca v naslednji mesec, se odsotnost sešteva in se upošteva pri zmanjšanem plačilu celotno neprekinjeno obdobje
otrokove odsotnosti.«.

Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

Št. 410-0011/06
Grosuplje, dne 5. aprila 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

1878. Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno prečiščeno

SEVNICA

besedilo) (ZIZ-UPB2)

4705

čiščeno besedilo) (ZASP-UPB2)

4744

in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje
stanovanjskega vprašanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZNSVS-UPB1)

4768

1879. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (uradno pre1880. Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi

dejavnosti na področju krme
1910. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1911. Pravilnik o načinu izvajanja kreditnih poslov financiranja mednarodne trgovine in investicij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

1912. Poročilo o gibanju plač za februar 2006

4820
4825

1892. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za upo-

1882. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2005

1883. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2006
1884. Odlok o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena v Občini Laško
1885. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v
tujini
1886. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško

1896.
4773
1897.
4773
4774
4775
4776
4778

NOVA GORICA

1887. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije MO

Nova Gorica
1888. Dopolnitev navodila za izračun komunalnega prispevka

plina v Mestni občini Novo mesto

4780

4783

ODRANCI

1890. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2005

4784

PTUJ

1891. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka

1898.

individualne gradnje na območju osrednje urbane
aglomeracije Velika Kostrevnica – del
Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji
Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti ali upravljanju Občine Šmartno pri Litiji
(služnostne pravice)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini
Šmartno pri Litiji
Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2006

ŠTORE

1899. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2006

4785

4818
4819
4819

4790

4790
4794
4797
4800

4801
4807
4809

VIPAVA

1903. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Vipava za leto 2006

4780

NOVO MESTO

1889. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega

1894. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje
1895.

LAŠKO

4816

ŠMARTNO PRI LITIJI

šča v Občini Šmartno pri Litiji

KUZMA
ma

rabo stavbnih zemljišč

1893. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji4830

4814

SODRAŽICA

4826

OBČINE
1881. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Kuz-

nica za leto 2005

1905. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje

in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega
pomena, ki niso v lasti Občine Sevnica, lokalne
javne infrastrukture in drugih nujnih programov na
področju kulture
1906. Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v Občini
Sevnica
1907. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1908. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu

MINISTRSTVA

1909. Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev

1904. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sev-

4813

VRANSKO

1900. Sklep o uvrstitvi direktorja občinske uprave v plačni
razred

4811

razred

4812

ditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono
Brode

4812

1901. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni
1902. Program priprave sprememb in dopolnitev ure-

POPRAVKI

1913. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov koroške regije

4830

Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje

4830

1914. Popravek Sklepa o določitvi cen programov v

Stran

4832 /

Št.
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CD-ROM
za leto

2005
Zgošþenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista
posameznega letnika.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na
papirju! Letno kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami,
tako da s klikom miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen iskani dokument. Še
posebej uporabna je možnost iskanja po polnem besedilu objav celotnega letnika.

Zgošþenko lahko naroþite tako, da pošljete izpolnjeno spodnjo naroþilnico ali pa
obišþete spletno prodajalno na naših spletnih straneh http//www.uradni-list.si/.

Cena za enega uporabnika za letnik 2005 je 14.000 SIT.

CENIK
za posamezni letnik

POPUSTI
· posebni popust za
enega uporabnika za
letnik 2005
· ob nakupu vseh
letnikov hkrati vam
nudimo 20-odstotni
pupust
· ob nakupu vsaj štirih
letnikov hkrati
10-odstotni popust

ZALOŽBA

Slovenska 9
1000 Ljubljana

Letniki

Cena z DDV (20%)
v SIT

1 uporabnik

1995–2005

14.000

58,42

2–5 uporabnikov

1995–2005

19.000

79,92

6–10 uporabnikov

1995–2005

23.000

95,98

11–25 uporabnikov

1995–2005

31.000

129,36

26–50 uporabnikov

1995–2005

48.000

200,30

Število uporabnikov

N

A

R

O

tel.:

01/200 18 38

faks: 01/425 14 18

internet:
www.uradni-list.si

L

N
Letnik

Ime in priimek

1995

Podjetje

1996

Sektor

1997
Dav. zav.

DA

NE

I
Štev.
uporabnikov

C

A
Štev.
izvodov

1998

Naslov

1999

Pošta

2000

Datum

2001
Podpis

e-pošta:
prodaja@uradni-list.si

I

Nepreklicno naroþam CD-ROM

Davþna št.

NAROýILA

ÿ

EUR

2002
2003
2004
2005

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – za izdajatelja dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – odgovorna urednica 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 Repub
like 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

