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Zakon o železniškem prometu (uradno
prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB4)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. aprila 2007 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Zakona o železniškem prometu, ki obsega:
– Zakon o železniškem prometu – ZZelP (Uradni list RS,
št. 92/99 z dne 12. 11. 1999),
– Zakon o dopolnitvi Zakona o železniškem prometu –
ZZelP-A (Uradni list RS, št. 11/01 z dne 16. 2. 2001),
– Zakon o dopolnitvi Zakona o železniškem prometu –
ZZelP-B (Uradni list RS, št. 33/01 z dne 5. 5. 2001),
– Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/02
z dne 14. 6. 2002),
– Zakon o inšpekcijskem nadzoru – ZIN (Uradni list RS,
št. 56/02 z dne 28. 6. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – ZZelP-C (Uradni list RS, št. 110/02 z dne 18. 12.
2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – ZZelP-D (Uradni list RS, št. 56/03 z dne 13. 6.
2003),
– Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – ZZelP-E (Uradni list RS,
št. 86/04 z dne 5. 8. 2004),
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 38. člena Zakona o železniškem prometu, št. U-I-316/04-6
(Uradni list RS, št. 29/05 z dne 22. 3. 2005) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – ZZelP-F (Uradni list RS, št. 15/07 z dne 20. 2.
2007).
Št. 326-03/97-8/18
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EPA 1298-IV

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O ŽELEZNIŠKEM PROMETU
uradno prečiščeno besedilo
(ZZelP-UPB4)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon določa pogoje za izvajanje prevoznih storitev
v železniškem prometu, storitve, ki so na področju železniške-

ga prometa javne dobrine, ki jih zagotavlja Republika Slovenija
(v nadaljnjem besedilu: država) z obvezno gospodarsko javno
službo, javno železniško infrastrukturo, njen status in pogoje
za pristop nanjo, način uresničevanja pravice do stavke na
področju železniškega prometa, ustanovitev, naloge in pristojnosti regulatornega organa, ustanovitev, naloge ter pristojnosti
Javne agencije za železniški promet (v nadaljnjem besedilu:
agencija), naloge in pristojnosti varnostnega organa, naloge in
pristojnosti preiskovalnega organa in poslovni sistem slovenskih železniških družb.
(2) Ta zakon prenaša v slovenski pravni red določbe
naslednjih direktiv:
– Direktive Sveta 91/440/EGS z dne 29. julija 1991 o
razvoju železnic Skupnosti (UL L št. 237, z dne 24. 8. 1991,
str. 25; v nadaljnjem besedilu Direktiva 91/440/EGS), zadnjič
spremenjene z Direktivo 2004/51/ES Evropskega parlamenta
in sveta, z dne 29. aprila 2004, o spremembi Direktive Sveta
91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti (UL L št. 164 z dne
30. 4. 2004, str. 164);
– Direktive Sveta 95/18/ES, z dne 19. junija 1995, o izdaji
licence prevoznikom v železniškem prometu (UL L št. 143 z dne
27. 6. 1995, str. 70; v nadaljnjem besedilu Direktiva 95/18/ES),
zadnjič spremenjene z Direktivo 2004/49/ES Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi direktive Sveta 95/18/ES o
izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive
2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture
in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L št. 164 z dne
30. 4. 2004, str. 44);
– Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta 2001/14/ES,
z dne 26. februarja 2001, o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivostih, naložitvi uporabnin za uporabo železniške
infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L
št. 75, z dne 15. 3. 2001, str. 29; v nadaljnjem besedilu Direktiva 2001/14/ES), zadnjič spremenjene z Direktivo 2004/49/ES
Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 29. aprila 2004, o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi direktive Sveta
95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu
in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške
infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L
št. 164 z dne 30. 4. 2004, str. 44);
– Direktive 2004/49/ES Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 29. aprila 2004, o varnosti na železnicah Skupnosti
ter o spremembi direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence
prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES
o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in
podeljevanju varnostnega spričevala (UL L št. 164 z dne
30. aprila 2004, str. 44; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2004/49/ES).
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2. člen
(pomen izrazov)

men:

(1) V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

1. »dostop na javno železniško infrastrukturo« je pristop
nanjo na območju Republike Slovenije;
2. »investicije na javni železniški infrastrukturi« so graditev nove in dograditev obstoječe javne železniške infrastrukture, s katerimi se izboljša prometno-tehnične in varnostne
lastnosti javne železniške infrastrukture;
3. »licenca« je dokument, s katerim je prevozniku priznana sposobnost, da opravlja vse ali posamezne vrste prevoznih
storitev v železniškem prometu;
4. »licenčni organ« je organ, pristojen za izdajanje licenc
iz prejšnje alinee;
5. »mednarodne storitve prevoza blaga« so prevozne storitve, pri katerih vlak prečka najmanj eno državno mejo države
članice Evropske skupnosti, lahko je sestavljen in/ali deljen,
njegovi deli pa imajo lahko različne odhodne in namembne
postaje, vagon pa mora prečkati najmanj eno državno mejo;
6. »mednarodno poslovno združenje« je zveza najmanj
dveh prevoznikov s sedežem v različnih državah, članicah
Evropske skupnosti, katerega cilj je izvajanje mednarodnih prevoznih storitev v železniškem prometu med državami članicami
Evropske skupnosti;
7. »incident« pomeni katerikoli dogodek, razen resne nesreče in nesreče, ki je povezan z železniškim prometom in ki
bi lahko vplival na njegovo varnost;
8. »nesreča« pomeni nehoteni ali nenamerni nepričakovani dogodek ali posebni niz takih dogodkov, ki imajo škodljive posledice; nesreče se razvrščajo v naslednje kategorije:
trčenja, iztirjenja, nesreče na nivojskih prehodih, nesreče, ki
jih povzročijo vozna sredstva med gibanjem in v katerih so
udeležene osebe, požari in druge;
9. »prevozne storitve« v železniškem prometu so prevoz
potnikov in/ali blaga v notranjem in mednarodnem železniškem
prometu;
10. »prevoznik« je gospodarska družba, katere glavna
dejavnost je opravljanje oziroma zagotavljanje prevoznih storitev v železniškem prometu in ima za zagotavljanje omenjenih
storitev licenco ter zagotavlja vleko vlakov, ali gospodarska
družba, ki opravlja vleko vlakov in ima za zagotavljanje te
storitve licenco;
11. »preiskovalni organ« je stalni organ za preiskavo nesreč in incidentov, ki je v primeru nesreče ali incidenta zadolžen
opravljati funkcijo glavnega preiskovalca skladno s tem zakonom in zakonom, ki ureja varnost železniškega prometa;
12. »pristop na javno železniško infrastrukturo« je pravica
do njene uporabe pod določenimi pogoji;
13. »prosilec« je prevoznik ali mednarodno poslovno
združenje ali druga pravna oseba, ki zaradi javnega (država,
lokalna skupnost, izvajalec gospodarske javne službe) ali komercialnega (prevozniki tovora, špediterji in prevozniki v kombiniranem prometu) interesa potrebuje vlakovno pot;
14. »regulatorni organ« je organ, ki skrbi za uveljavljanje
temeljnih načel tega zakona in je pristojen za reševanje pritožb
zoper posamične upravne akte agencije, ki se nanašajo na
dodeljevanje vlakovnih poti, določanje uporabnine ter izdajo
licenc ter druge naloge, ki jih določa zakon;
15. »resna nesreča« pomeni katerokoli trčenje ali iztirjenje vlakov, katerega posledice so smrt ene ali več oseb ali
resne poškodbe petih ali več oseb ali velika škoda na voznih
sredstvih, infrastrukturi ali v okolju, in vsaka druga podobna
nesreča, ki ima očitni vpliv na ureditev varnosti na železnici
ali na upravljanje varnosti; »velika škoda« pomeni škodo, ki jo
lahko preiskovalni organ oceni takoj in ki znaša vsaj 2 milijona
evrov;
16. »tranzit« po železniški infrastrukturi je pristop nanjo,
pri čemer jo prevoznik uporablja za pot vlaka od državne meje
do druge državne meje;
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17. »upravljavec« javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je pravna oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javne železniške infrastrukture, vodenje
prometa na njej in za gospodarjenje z njo;
18. »vlakovna pot« je zmogljivost transportne infrastrukture, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času;
19. »varnostni organ« je organ, zadolžen za naloge v zvezi z varnostjo v železniškem prometu v skladu s tem zakonom
in zakonom, ki ureja varnost železniškega prometa;
20. »varnostni regulativni okvir« so predpisi, ki vsebujejo
varnostne zahteve za železniški promet in veljajo za več kot
enega prevoznika, ne glede na to, kateri organ jih je izdal;
21. »vozni red« je tehnološki načrt prevoznika za določeno voznoredno obdobje, ki je izdelan na podlagi voznega
reda omrežja;
22. »vozni red omrežja« je akt agencije, ki obsega podatke o vseh načrtovanih vožnjah vlakov in tirnih vozil na železniškem omrežju v času njegove veljavnosti.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak
pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varnost železniškega
prometa.
I.a TEMELJNA NAČELA
2.a člen
(načelo enakopravnosti)
Prevoznik in upravljavec morata storitve, ki jih ponujata,
zagotavljati vsakomur pod enakimi, vnaprej določenimi in objavljenimi pogoji.
2.b člen
(načelo stalnosti)
Javne dobrine, ki jih s svojimi storitvami zagotavljata
prevoznik in upravljavec, morata zagotavljati tako, da je zagotovljena stalnost storitev, kar pomeni, da jih tisti, ki jih ponujajo,
zagotavljajo brez prekinitev, redno in točno ter so skladno z
vnaprej določenim programom vedno na razpolago.
2.c člen
(zagotavljanje sredstev za storitve v železniškem prometu)
(1) Storitve, ki se zagotavljajo v javnem interesu in jih ne
plačujejo uporabniki v njihovi polni vrednosti, zagotavlja država
ali lokalna skupnost s sredstvi iz proračuna in iz drugih virov.
(2) Druge storitve zaračunavajo izvajalci uporabnikom
skladno z načeli ekonomskega poslovanja.
2.d člen
(načelo prilagodljivosti)
Zagotavljanje javnih dobrin, ki jih s svojimi storitvami
zagotavljata prevoznik in upravljavec, se mora prilagajati razvoju in potrebam uporabnikov ter preneha, če ni več potrebe
za njihovo zagotavljanje, oziroma če se ugotovi, da jih je moč
zagotoviti na drug način.
II. PREVOZNE STORITVE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
3. člen
(javni prevoz in prevoz za lastne potrebe)
(1) Prevozne storitve v železniškem prometu opravlja
prevoznik kot javni prevoz. Javni prevoz je prevoz potnikov
ali blaga, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsakomur in ki ga
prevoznik opravlja na podlagi sklenjene pogodbe o prevozu.
(2) Prevoz za lastne potrebe je prevoz oseb ali blaga v
železniškem prometu, ki ga prevoznik opravlja za potrebe svoje
dejavnosti.
(3) Prevozne storitve v železniškem prometu se izvajajo
po tržnih pogojih, kolikor ta zakon ne določa drugače.
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4. člen
(državna nadomestila)
(1) Prevozniku, ki opravlja:
– železniški prevoz potnikov v mednarodnem prometu,
– železniški prevoz blaga in
– kombinirani prevoz,
lahko država zaradi uresničevanja posebnih interesov nadomešča del sredstev za naložbe, za raziskave in del stroškov
prevozov, s katerimi se mu zagotavlja enakopraven ekonomski
položaj s prevozniki blaga in potnikov v drugih vrstah prometa,
oziroma zagotavlja povračilo stroškov, ki jih ima zaradi tega, ker
opravlja prevoz, ki ga ne bi opravljal, če bi ga opravljal le zaradi
svojega ekonomskega interesa.
(2) Za nadomestilo lahko zaprosi prevoznik, ki je registriran v Republiki Sloveniji in ki z obrazloženo zahtevo lahko
izkaže, da je skladno s prvim odstavkom tega člena upravičen
do nadomestila. Zahtevi mora priložiti dokazila o razliki med
realizirano prodajno ceno in stroški prevoza ter ceno, ki jo
dosegajo drugi prevozniki, oziroma dokazilo o ekonomski upravičenosti naložbe ali smotrnosti raziskave.
(3) Pri presoji upravičenosti zahteve prevoznika za nadomestilo stroškov se upoštevajo naslednji kriteriji:
– javni interes;
– možnost dostopa do drugih oblik prevoza, če gre za
prevoz potnikov ali blaga;
– razliko med prihodkom na osnovi tarife in stroški prevoznika;
– razliko med prihodki, ki jih prevoznik lahko doseže na
trgu in dejanskimi stroški prevoza;
– usmerjenost raziskovalnega dela v dolgoročno zasnovo
razvoja slovenskega železniškega prometa s poudarkom na
uresničevanju nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture;
– vpliv naložbe na varnost železniškega prometa in na
kvalitativne ter kvantitativne možnosti, ki jih le-ta zagotavlja
uporabnikom.
(4) Vlada predpiše način uporabe kriterijev in pomen posameznega kriterija iz prejšnjega odstavka tega člena.
(5) Medsebojne pravice in obveznosti uredita upravičenec,
ki mu je bilo nadomestilo odobreno, in ministrstvo, pristojno za
promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), s pogodbo.
(6) Prevoznik, ki je prejel državno nadomestilo, mora
zaradi preglednosti uporabe nadomestil, ki jih je prejel, voditi
ločene evidence o prejetih nadomestilih in posredovati vse
podatke, skladno z zahtevami ministrstva.
5. člen
(kombinirani prevoz)
(1) Kombinirani prevoz je prevoz blaga, pri katerem se
zabojnik dolžine najmanj 6 m, zamenljivo tovorišče, tovorna
prikolica, sedlasti polpriklopnik z vlečno enoto ali brez nje in
cestno tovorno vozilo prevaža v železniškem prometu ali po
vodni plovni poti, pri čemer se dovoz in odvoz intermodalnih
prevoznih enot z nakladališč ali razkladališč do najbližjega
terminala za kombinirani prevoz, oziroma pristanišča RO-RO,
opravita s cestnim prevozom.
(2) Vlada z uredbo določi razdaljo dovoza in odvoza po
cestnem omrežju, dokumente, ki jih mora za izvajanje dovoza
in odvoza zagotoviti prevoznik, takse in druge pristojbine, ki
jih mora plačevati prevoznik za dovoz in odvoz, ter morebitne oprostitve plačila taks in pristojbin skladno z zakonom in
druga vprašanja, povezana z operativnim izvajanjem dovoza
in odvoza.
6. člen
(prevoz potnikov)
(1) Prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem
železniškem prometu zagotavlja država kot javno dobrino z
obvezno gospodarsko javno službo v obsegu, ki jo določa prometna politika na področju javnega potniškega prometa.
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(2) Obseg storitev obvezne gospodarske javne službe
iz prejšnjega odstavka za posamezno voznoredno obdobje
se določi z voznim redom za potniški promet, ki ga sprejme
izvajalec gospodarske javne službe po predhodnnem soglasju
ministrstva. Pri tem ministrstvo zagotavlja celovitost in usklajenost sistema javnega potniškega prometa.
(3) Če so potrebe prebivalcev določenega območja večje
od ponudbe prevoza, ki je zagotovljen s službo iz prejšnjega
odstavka, jih skladno s svojimi potrebami in možnostmi lahko
zagotavlja tudi lokalna skupnost tako, da za povečan obseg
storitev zagotovi sredstva, ki jih sicer za storitve iz prvega odstavka tega člena zagotavlja država.
(4) Država ali lokalna skupnost zaradi smotrnosti in doseganja večje kakovosti uslug javnega potniškega prometa
zagotavlja kot javno dobrino prevozne storitve, ki jih na načelih
enotne in celovite ponudbe izvajajo prevozniki v različnih vrstah
prometa.
7. člen
(ravnanje ob stavki)
(1) Med stavko morajo železniški delavci v skladu s predpisi o varnosti železniškega prometa, zagotavljati minimalni
obseg prevoznih storitev v železniškem prometu, s katerim
se zagotavlja varnost ljudi in premoženja in so nenadomestljiv
pogoj za delo pravnih in fizičnih oseb ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. S kolektivno pogodbo za dejavnost železniškega prometa in z dogovorom, sklenjenim na njeni podlagi,
se določijo elementi za izdelavo voznega reda ter način dela
med stavko.
(2) Med stavko morajo delavci opravljati tudi prevozne
storitve v železniškem prometu za obrambo, zaščito in reševanje oziroma dela, ki so potrebna, da se med naravno in drugo
nesrečo rešijo človeška življenja in premoženje.
(3) Stavka, ki se izvaja skladno s predpisi, kolektivno
pogodbo in na njeni podlagi sklenjenim dogovorom, se ne
šteje za posebne razmere v gospodarstvu v smislu 8. člena
tega zakona.
8. člen
(ravnanje ob posebnih razmerah)
(1) Ob posebnih razmerah, ki jih ugotovi vlada (naravne
in druge nesreče, motnje v gospodarstvu ipd.), lahko ta določi
prednostne prevozne storitve v železniškem prometu.
(2) Vlada lahko pooblasti ministra, pristojnega za promet,
da v primerih iz prejšnjega odstavka določi vlake, ki morajo voziti, in delo, ki mora biti v zvezi s tem opravljeno, pri čemer mora
ob naravnih in drugih nesrečah upoštevati odločitve organov, ki
vodijo zaščito, reševanje in pomoč.
(3) V vojnem ali izrednem stanju lahko minister, pristojen
za promet, določi način dela pri prevoznikih in tistih pravnih
osebah, ki opravljajo gospodarsko javno službo v železniškem
prometu.
III. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA
1. Javna železniška infrastruktura
9. člen
(status javne železniške infrastrukture in upravljanje)
(1) Javna železniška infrastruktura so objekti in naprave,
potrebni za nemoteno odvijanje javnega železniškega prometa ter pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo njihovi
namenski rabi.
(2) Javna železniška infrastruktura je grajeno javno dobro
v lasti države in se uporablja na način in pod pogoji, določenimi
s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
(3) Železniški promet na javni železniški infrastrukturi se
odvija pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo varnost železniškega prometa. Prevozne storitve v železniškem prometu
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morajo biti opravljene skladno s predpisi, ki urejajo javni prevoz
potnikov in blaga.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je na
javni železniški infrastrukturi mogoče pridobiti služnost napeljevanja vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih
napeljav, plinovoda, služnost prehoda ter pravico do uporabe na
podlagi zakupa ali najema. Pogodbe o služnosti in zakupno ali
najemno pogodbo sklepa z uporabnikom upravljavec.
(5) Država lahko zaradi javne koristi del javne železniške
infrastrukture izroči v uporabo lokalni skupnosti, ki to javno
infrastrukturo potrebuje za zadovoljevanje potreb prebivalcev
svojega območja po javnem prevozu ali zadovoljevanje potreb
svojega gospodarstva, ki ga prevoznik noče ali ne more zagotoviti. Javna železniška infrastruktura v tem primeru ostane
državna last, država in lokalna skupnost pa s pogodbo, ki jo v
posameznem primeru v imenu države na podlagi pooblastila
vlade sklene upravljavec, uredita medsebojna razmerja zlasti
v zvezi z vzdrževanjem javne železniške infrastrukture in vodenjem prometa na njej ter zagotavljanjem prometne varnosti.
10. člen
(sestavni deli javne železniške infrastrukture)
Sestavni deli javne železniške infrastrukture so:
– zemljišča, na katerih je zgrajena javna železniška infrastruktura in zemljišča, ki so namenjena njeni funkcionalni rabi;
– tiri in progovno telo, zlasti nasipi, useki, drenaže, odvodni
jarki in kanali, obložni zidovi, nasadi za zaščito pobočij itd.;
– zgornji ustroj zlasti tirnice, vodilne tirnice, pragovi, vezni in pritrdilni material, greda, vključno s tamponskim slojem,
kretnice, križišča, okretnice in prenosnice (razen tistih, ki so
izključno namenjene lokomotivam);
– potniški peroni;
– tovorne klančine, dostopne poti, zidne ograje, žive meje,
palisade, protipožarni pasovi, naprave za ogrevanje kretnic,
snegolovi;
– grajeni objekti, zlasti mostovi, prepusti, nadhodi, predori, galerije, podporni in oporni zidovi ter objekti za zaščito pred
plazovi, padanjem kamenja in alarmne naprave;
– nivojski prehodi, vključno z napravami za zagotavljanje
varnosti v cestnem prometu;
– dostopne poti za potnike in dovoz blaga;
– signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave na
odprti progi, na železniških in ranžirnih postajah, vključno z
napravami za njihovo napajanje z električno energijo in prostori
za te naprave, tirne zavore;
– električna razsvetljava, namenjena varnemu železniškemu prometu;
– naprave za pretvorbo in prenos električne energije kot
pogonske energije za vleko vlakov, zlasti elektro-napajalne
postaje, energetski vodi od elektro-napajalnih postaj do vozne
mreže, vozna mreža z nosilno konstrukcijo;
– zgradbe, namenjene vodenju železniškega prometa, in
zgradbe, ki se uporabljajo za neposredno opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanja obstoječe javne železniške
infrastrukture;
– ranžirne postaje s pripadajočimi napravami.
(2) Sestavni deli javne železniške infrastrukture niso popravljalni tiri (tiri za popravilo železniških vozil in odstranjevanje
napak, nastalih pri natovarjanju tovorov), tiri v lokomotivskih
depojih in garažni tiri.
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(3) Vzdrževanje javne železniške infrastrukture obsega
predvsem izvajanje oziroma organiziranje:
– rednih vzdrževalnih del, ki ohranjajo normalno obratovalno sposobnost in zagotavljajo prometno varnost; v redna
vzdrževalna dela sodi tudi zamenjava v okviru vzdrževanja,
ki pomeni zamenjavo komponent pri preventivnem in korektivnem vzdrževanju z deli, ki imajo identično funkcijo in enako
delujejo ter nadzor nad podsistemi, zagotovitev vzpostavitve
prevoznosti prog ob naravnih in drugih nesrečah, vodenje registrov in evidenc in izvajanje meritev posameznih parametrov
ali delov sistema;
– vzdrževalnih del v javno korist, namenjenih zagotavljanju obveznih gospodarskih javnih služb, s katerimi se izboljšajo
prometno-tehnične in varnostne lastnosti javne železniške infrastrukture ali gradijo pomožni objekti in naprave javne železniške infrastrukture, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih
javnih služb na področju železniškega prometa ter s katerimi se
ne posega zunaj območja progovnega pasu;
– investicijskih vzdrževalnih del, ki se izvajajo na daljša
časovna obdobja in obsegajo izvedbo popravil ali večjih obnovitvenih del na podsistemu ali delu podsistema, s katerimi
se ne spreminja celotno delovanje podsistema ali njegova
namembnost.
(4) Vodenje železniškega prometa na javni železniški
infrastrukturi obsega predvsem:
– vodenje prometa vlakov;
– izdelavo in izvajanje voznega reda omrežja;
– opravljanje tehnološkega procesa dela na prometnih
mestih;
– nadzor nad delom prevoznikov, ki ga zahteva opravljanje dela skladno s tem zakonom in predpisi, ki urejajo varnost
v železniškem prometu;
– obveščanje varnostnega organa o sumu kršitve, ki jo
je storil prevoznik s svojim ravnanjem v nasprotju z licenco,
varnostnim spričevalom ali dodeljeno vlakovno potjo, in obveščanje Prometnega inšpektorata Republike Slovenije o kršitvah
določb predpisov, ki urejajo varnost v železniškem prometu.
(5) Vlada z uredbo določi način opravljanja gospodarske
javne službe iz prvega odstavka tega člena in z upravljavcem
sklene pogodbo iz drugega odstavka tega člena.
11.a člen
(gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo)
(1) Gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo izvaja
upravljavec na podlagi pogodbe, ki jo sklene z vlado.
(2) Gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo obsega predvsem:
– pripravo predloga načrta vzdrževanja obstoječe javne
železniške infrastrukture;
– pripravo predloga načrta investicij v javno železniško
infrastrukturo;
– pripravo strokovnih podlag za nove razvojne projekte
železniške infrastrukture;
– sklepanje pravnih poslov povezanih z gospodarjenjem z
javno železniško infrastrukturo in postajnimi poslopji, v primeru
in obsegu, ko ti ne služijo ali niso nujni za izvajanje njihovega
osnovnega namena.
Prihodki ustvarjeni z gospodarjenjem iz četrte alinee tega
odstavka se namensko uporabijo za vzdrževanje javne železniške infrastrukture.

11. člen

11.b člen

(gospodarska javna služba vzdrževanja javne železniške
infrastrukture ter vodenja železniškega prometa)

(druge naloge upravljavca)

(1) Vzdrževanje javne železniške infrastrukture in vodenje
železniškega prometa na njej je obvezna gospodarska javna
služba.
(2) Gospodarsko javno službo iz prejšnjega odstavka
opravlja upravljavec na podlagi pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe.

Upravljavec poleg nalog iz 11. in 11.a člena tega zakona
opravlja še naslednje naloge:
– nadzor nad investicijskimi deli zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa;
– izdajo soglasij za posege v progovni in varovalni progovni pas v skladu z zakonom, ki ureja varnost železniškega
prometa;
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– izdelavo in objavo programa omrežja;
– pobiranje uporabnine;
– upravljanje z železniškimi postajnimi poslopji.
12. člen
(odvzem statusa grajenega javnega dobra)
(1) Delu javne železniške infrastrukture se lahko odvzame
status grajenega javnega dobra le, če ni več potreben za odvijanje javnega železniškega prometa ter opravljanje prevoznih
storitev v javnem železniškem prometu.
(2) Če je delu javne železniške infrastrukture odvzet status grajenega javnega dobra, odloča o njegovi namembnosti
vlada.
13. člen
(nacionalni program in vodenje investicij)
(1) Cilji in naloge strategije razvoja železniškega prometa,
investicij v javno železniško infrastrukturo in vzdrževanja javne
železniške infrastrukture se natančneje določijo v nacionalnem
programu razvoja javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem
besedilu: nacionalni program), ki ga na predlog vlade sprejme
Državni zbor Republike Slovenije za obdobje najmanj petih
let.
(2) Z nacionalnim programom se v zvezi z investicijami v
javno železniško infrastrukturo in vzdrževanjem javne železniške infrastrukture podrobneje določijo vrstni red prednostnih
nalog investicij v javno železniško infrastrukturo in vzdrževanja
javne železniške infrastrukture, viri sredstev za njihovo uresničitev ter dinamika in obseg uresničevanja posameznih nalog
v načrtovalnem obdobju. Določitev prednostnih nalog mora
temeljiti na prometno-političnih in razvojnih ciljih ob upoštevanju objektivnih prometnih, tehničnih, ekonomsko-finančnih in
okolje-varstvenih merilih.
(3) Na podlagi nacionalnega programa, na predlog ministrstva, sprejme vlada letni načrt investicij v javno železniško
infrastrukturo in letni načrt vzdrževanja javne železniške infrastrukture za koledarsko leto. O uresničevanju letnega načrta
poroča vlada Državnemu zboru Republike Slovenije po izteku
obdobja, za katero je bil sprejet.
(4) Letni načrt investicij v javno železniško infrastrukturo in
letni načrt vzdrževanja javne železniške infrastrukture pripravi
ministrstvo na predlog upravljavca.
(5) Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, kot organ v sestavi ministrstva s sedežem v Mariboru, opravlja naloge vodenja investicij v javno železniško
infrastrukturo, ki obsegajo zlasti naslednje:
– pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah
investicijskega procesa;
– organiziranje in izvajanje revizij projektne dokumentacije v skladu s predpisi.
14. člen
(javno zasebno partnerstvo za razvoj javne železniške
infrastrukture)
(1) Gradnja in dogradnja javne železniške infrastrukture,
predvidena z nacionalnim programom razvoja železniške infrastrukture, se lahko zagotovi tudi v obliki javno zasebnega
partnerstva, skladno z določili zakona, ki ureja javno zasebno
partnerstvo in tega zakona. V tem primeru mora biti pod enakimi pogoji zagotovljen prost dostop do železniške infrastrukture
in stopnja varnosti železniškega prometa kot velja za obstoječo
javno železniško infrastrukturo.
(2) V javno zasebnem partnerstvu, katerega predmet je
dogradnja obstoječega železniškega omrežja ali gradnja nove
proge, se zagotavlja funkcija upravljavca javne železniške infrastrukture tako, da koncesionar v obdobju koncesije, prevzame
odgovornost za poslovne učinke gospodarjenja in za poslovno
tveganje v zvezi s predmetom koncesije. Upravljavec iz prvega
odstavka 27.c člena zakona, pa v imenu in za račun koncesionarja prevzame odgovornost za izvajanje funkcije upravljavca
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iz 11. člena tega zakona, če to funkcijo izvaja pod ekonomsko
primerljivimi pogoji, konkurenčno in v skladu z normativi za
izvajanje tovrstnih storitev na evropskem trgu.
(3) Vlada v aktu o javno-zasebnem partnerstvu na predlog
ministrstva določi predmet javno-zasebnega partnerstva, uredi
pravice in obveznosti koncesionarja javno-zasebnega partnerstva ter določi predviden način financiranja javno-zasebnega
partnerstva in druga finančna razmerja.
(4) V primeru, da upravljavec iz prvega odstavka 27.c
člena ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena,
lahko vlada v okviru predmeta javno-zasebnega partnerstva
iz drugega odstavka določi, da izvajalec javno zasebnega
partnerstva opravlja obvezne gospodarske službe iz 11. člena tega zakona, razen nalog iz četrtega odstavka tega člena,
naloge iz 11.a člena tega zakona ter naloge upravljavca iz
11.b člena tega zakona, razen nalog iz druge alinee tega
člena.
2. Pristop na javno železniško infrastrukturo, licence za
izvajanje prevoznih storitev, varnostna spričevala
in varnostna pooblastila
15. člen
(dodelitev vlakovne poti)
(1) Prevoznik lahko opravlja vožnjo na javni železniški
infrastrukturi, če je njemu ali drugemu prosilcu, za katerega opravlja prevoz, odobrena vlakovna pot. Brez dodeljene
vlakovne poti pristop na javno železniško infrastrukturo ni
dovoljen.
(2) Pravice do uporabe vlakovne poti, ki je dodeljena
prosilcu, ni mogoče prenesti na drugo osebo.
(3) Če prevoznik uporablja vlakovno pot, ki je bila dodeljena prosilcu, ki ni prevoznik, za izvajanje njegove poslovne
dejavnosti, se to ne šteje za prenos pravice uporabe.
(4) Agencija mora o zahtevi za dodelitev vlakovne poti,
ki jo je prejela od prosilca ali ji jo je poslal pristojni organ
države, na ozemlju katere je izhodiščna točka določene prevozne storitve v železniškem prometu, odločiti najkasneje v
60 dneh od prejema popolne vloge. V postopku dodeljevanja
vlakovne poti se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, če s tem zakonom ni drugače določeno.
Zoper odločbo agencije lahko prosilec vloži pritožbo na regulatorni organ. Vloga, ki je bila zavrnjena zaradi nezadostnih
infrastrukturnih zmogljivosti, se ponovno prouči ob naslednji
prilagoditvi voznega reda omrežja, če tako zahteva prosilec.
Zainteresiranim strankam morajo biti na voljo datumi teh prilagoditev. Agencija praviloma dodeljuje vlakovne poti enkrat
letno ob pripravi novega voznega reda omrežja za naslednje
vozno-redno obdobje.
(5) Agencija lahko dodeli prosilcu vlakovno pot, če je zagotovljena vzajemnost obravnave prevoznikov z državo, kjer je
registriran prosilec, in če je:
a) za dostop in tranzit:
– prosilec prevoznik registriran v Republiki Sloveniji;
– prosilec mednarodno poslovno združenje, katerega član
ima sedež v Republiki Sloveniji;
b) za tranzit:
– prosilec mednarodno poslovno združenje, katerega
člani imajo svoj sedež v drugih državah, članicah Evropske
unije, združenje pa izvaja mednarodni prevoz med državami,
članicami Evropske unije, in potrebuje vlakovno pot za tranzit
čez območje Republike Slovenije;
c) za dostop:
– prosilec prevoznik, ki opravlja prevozne storitve v mednarodnem kombiniranem prevozu;
– prosilec prevoznik, ki opravlja prevoz blaga v mednarodnem prometu po progah čezevropskega železniškega
omrežja za tovorni promet (TERFN);
– prosilec prevoznik, ki opravlja prevozne storitve v mednarodnem prevozu blaga.
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(6) Pri dodeljevanju vlakovne poti mora agencija upoštevati naslednje kriterije:
– obseg storitev;
– čim večjo izkoriščenost javne železniške infrastrukture;
– pokritje stroškov vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja prometa na njej z uporabnino;
– obseg dodatnih storitev, ki jih bo potreboval prevoznik;
– ponujena jamstva za dobro izvedbo prevoznih storitev v
železniškem prometu na zaprošeni vlakovni poti;
– druge elemente, ki vplivajo na gospodarno upravljanje
javne železniške infrastrukture.
(7) Prevoznik, ki mu je dodeljena vlakovna pot, opravlja
prevoz v javnem železniškem prometu skladno s predpisi, ki
urejajo varnost v železniškem prometu. S pogodbo, ki vsebuje
splošne, tehnične in finančne določbe, prevoznik in upravljavec
natančneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem tehničnih in drugih pogojev varnosti železniškega prometa
in plačevanjem uporabnine. Določbe pogodb, ki jih sklepa upravljavec s prevozniki, morajo biti nediskriminacijske.
(8) Vlada določi način uporabe kriterijev in pomen posameznega kriterija iz šestega odstavka tega člena.
(9) Prevozniki Evropske skupnosti imajo prost dostop do
javnega železniškega omrežja v Republiki Sloveniji, z namenom opravljanja vseh vrst storitev prevoza blaga.
(10) Dostop po tirih do terminalov, vključno z opravljanjem
storitev v njih, in dostop do pristanišč, povezanih z železniškimi
dejavnostmi iz tega člena, ki jih uporablja ali bi jih lahko uporabljal
en ali več končnih odjemalcev, se nediskriminatorno in pregledno
zagotovi vsem prevoznikom v železniškem prometu. Zahteve prevoznika po dostopu pa se lahko omejijo samo, če za to obstajajo
druge rešitve na železnici, ki so izvedljive pod tržnimi pogoji.
(11) Za uporabo javne železniške infrastrukture prevoznik
upravljavcu plačuje uporabnino. Uporabnina je namenjena kritju stroškov vzdrževanja javne železniške infrastrukture.
(12) Kriteriji, na podlagi katerih se določi uporabnina za
uporabo javne železniške infrastrukture, so:
– stroški vzdrževanja in dograditev javne železniške infrastrukture;
– uporabnina prometne infrastrukture v drugih prometnih
podsistemih, predvsem v cestnem prometu;
– dolžina omrežja javne železniške infrastrukture, ki ga
uporablja prevoznik;
– število vozil, s katerimi vozi prevoznik po omrežju iz
prejšnje alinee;
– stroški energije;
– vlakovni kilometri;
– brutotonski kilometri;
– vrsta prevoznih sredstev, ki jih prevoznik izvaja na
omrežju iz tretje alinee;
– čas uporabe omrežja iz tretje alinee;
– hitrost vlaka;
– smeri prevoza;
– kategorija vlaka in
– količinski popusti.
(13) Na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka določi
višino uporabnine agencija.
(14) Z uredbo vlada predpiše vrednotenje kriterijev za
določanje višine uporabnine, varščine, postopek poračunavanja varščine in uporabnine, način plačevanja in evidentiranja vplačil, oprostitve plačevanja, nadzor nad plačevanjem ter
sankcioniranje neplačevanja uporabnine.
16. člen
(pogoji za pridobitev licence)
(1) Za licenco lahko zaprosi prevoznik, ki je za izvajanje
prevoznih storitev v železniškem prometu registriran v Republiki Sloveniji in izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ni v stečajnem postopku;
– da član njegovega poslovodstva ni bil obsojen na zaporno
kazen v trajanju enega leta ali več, zaradi storitve kaznivega de-
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janja zoper gospodarstvo, kaznivega dejanja ogrožanja posebnih
vrst javnega prometa, kaznivega dejanja zoper delovno razmerje
in socialno varnost ali kaznivega dejanja zoper zdravje ljudi;
– da izpolnjuje zahteve, ki se nanašajo na njegovo finančno sposobnost in strokovno usposobljenost;
– ter da je zmožen kriti morebitno odškodnino, ki izhaja
iz odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pri opravljanju
njegove dejavnosti.
(2) Zahteve v zvezi s finančno sposobnostjo so izpolnjene, ko prevoznik dokaže, da bo v obdobju dvanajstih mesecev
lahko izpolnjeval svoje obveznosti iz naslova dejavnosti, za
katero želi pridobiti licenco.
(3) Zahteve, ki se nanašajo na strokovno usposobljenost,
so izpolnjene, ko prevoznik dokaže, da ima vzpostavljeno organiziranost upravljanja, ki zagotavlja ustrezna znanja oziroma
izkušnje, potrebna za varen in zanesljiv nadzor obratovanja in
nadzor nad postopki, katerih vrsta je opredeljena v licenci.
(4) Prevoznik izkaže, da je zmožen kriti morebitno odškodninsko odgovornost iz naslova škode, ki bi jo utrpeli potniki,
prtljaga, tovor, pošta ali tretje osebe, ki bi lahko nastala pri
opravljanju njegove dejavnosti tako, da dokaže, da je ustrezno
zavarovan za kritje svoje odgovornosti v primeru nesreče.
(5) Licenco izda oziroma podaljša agencija.
(6) Prevoznik, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta zakon,
je upravičen do dodelitve licence za opravljanje prevoznih
storitev v železniškem prometu. Licenco si je prevoznik dolžan
pridobiti za tiste prevozne storitve, ki jih želi izvajati.
(7) Licenca sama po sebi imetniku ne daje pravice dostopa do javne železniške infrastrukture.
(8) Vlada z uredbo predpiše, kako se ugotavlja izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena, postopek za
ugotavljanje pogojev za začasen odvzem, preklic veljavnosti
ali podaljšanje licence in postopek obveščanja tujih licenčnih
organov, če njen nosilec v naši državi krši pogoje in zahteve,
ki jih mora izpolnjevati.
17. člen
(veljavnost licence)
(1) V Republiki Sloveniji veljajo licence, ki jih izdaja agencija. Veljajo tudi licence, ki jih izdajajo licenčni organi držav
članic Evropske skupnosti.
(2) Licenca velja toliko časa, dokler prevoznik izpolnjuje
pogoje in zahteve, ki jih predpisuje ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi.
(3) Če agencija, resno dvomi, ali imetnik licence izpolnjuje
pogoje in zahteve za podelitev licence, določene v tem zakonu
in na njegovi podlagi izdanih predpisih, lahko kadar koli preveri,
ali jih dejansko izpolnjuje.
(4) Če agencija ugotovi, da imetnik licence ne izpolnjuje
pogojev za pridobitev licence, licenco začasno odvzame, ali
prekliče njeno veljavnost in jo odvzame.
(5) Če se utemeljeno sumi, da imetnik licence, ki mu je
licenco izdal pristojni organ druge države, ne izpolnjuje pogojev
za pridobitev licence, mora agencija, o tem nemudoma obvestiti licenčni organ druge države, ki je licenco izdal.
(6) Če so podani razlogi za odvzem licence, ker niso izpolnjeni pogoji, ki se nanašajo na zagotovitev finančnih sposobnosti, kot so opredeljene v drugem odstavku prejšnjega člena, je
agencija nosilcu ne odvzame pod pogojem, da varnost prometa
ni ogrožena. Če nosilec v šestih mesecih od ugotovitve dejstev iz
prejšnjega stavka ne zagotovi pogojev, kot jih za njegovo finančno
sposobnost predpisuje ta zakon, mu agencija licenco odvzame.
(7) Če imetnik licence preneha z izvajanjem prevoznih
storitev v železniškem prometu za šest mesecev ali jih ne začne izvajati šest mesecev po dodelitvi licence, mu lahko agencija naloži, da licenco predloži zaradi ponovnega ugotavljanja
izpolnjevanja pogojev in jo začasno odvzame.
(8) Če prosilec začenja z dejavnostjo izvajanja prevoznih
storitev v železniškem prometu, lahko zaprosi za določitev
roka, daljšega od roka, določenega v prejšnjem odstavku.
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Agencija lahko prosilcu ob upoštevanju posebne narave storitev, ki jih bo izvajal, rok podaljša.
(9) O statusnih spremembah mora imetnik licence najkasneje v osmih dneh po prejemu sklepa registrskega sodišča
obvestiti agencijo. Agencija, predvsem če gre za združitev ali
prevzem, odloči, da mora imetnik za licenco ponovno zaprositi.
Od vložitve zahteve za licenco do odločitve agencije lahko
imetnik opravlja prevozne storitve v železniškem prometu v
obsegu, kot mu to dovoljuje veljavna licenca, razen če agencija
zaradi ogrožanja varnosti prometa prekliče veljavnost dosedanje licence.
(10) Če namerava imetnik licence pomembneje spremeniti ali razširiti svojo dejavnost, mora zaprositi za novo licenco.
(11) Če agencija prevozniku licenco začasno odvzame,
prekliče njeno veljavnost ali izda novo licenco oziroma podaljša
njeno veljavnost, mora nemudoma o tem obvestiti Komisijo
Evropske skupnosti.
18. člen
(pogoji in postopek za pridobitev varnostnega spričevala)
(1) Za vožnjo po progah železniškega omrežja v Republiki Sloveniji mora prevoznik pridobiti varnostno spričevalo.
Prevozniku, ki želi prvič registrirati svojo dejavnost v Republiki
Sloveniji izda varnostno spričevalo agencija. V varnostnem
spričevalu morata biti navedeni vrsta in obseg storitev v železniškem prometu.
(2) Varnostno spričevalo lahko velja za celotno ali samo
za določeni del železniškega omrežja Republike Slovenije.
(3) Varnostno spričevalo je dokaz, da je prevoznik vzpostavil svoj sistem varnega upravljanja in da izpolnjuje zahteve
tehničnih specifikacij o interoperabilnosti (v nadaljnjem besedilu: TSI) ter druge zahteve zakonodaje Evropske Skupnosti in
nacionalnih predpisov o varnosti železniškega prometa.
(4) Varnostno spričevalo je sestavljeno iz:
– spričevala, s katerim prevoznik dokaže, da izvaja sistem varnega upravljanja v skladu z zakonom, ki ureja varnost
železniškega prometa in
– spričevala, s katerim se potrjuje, da je prevoznik sprejel
ustrezne ukrepe, potrebne za izpolnjevanje posebnih zahtev
za varnost železniškega prometa na določenem omrežju. Zahteve lahko vključujejo uporabo TSI in nacionalnih varnostnih
predpisov, pogoje, ki jih mora izpolnjevati osebje in dovoljenje
za začetek obratovanja tirnih vozil, ki jih uporablja prevoznik v
železniškem prometu.
(5) Za pridobitev spričevala iz druge alinee prejšnjega
odstavka, mora prosilec predložiti naslednje dokumente:
– dokumentacijo v zvezi s TSI ali deli TSI, nacionalnimi
varnostnimi prepisi in drugimi predpisi, ki veljajo za njegove
dejavnosti, njegovim osebjem in tirnimi vozili ter dokumente,
iz katerih je razvidno na kakšen način njegov sistem varnega
upravljanja zagotavlja skladnost s TSI ali nacionalnimi varnostnimi predpisi;
– dokumentacijo v zvezi s kategorijami izvršilnega osebja,
vključno z dokazilom, da v celoti izpolnjujejo zahteve iz TSI ali
nacionalnih predpisov ter da so pravilno potrjeni;
– dokumentacijo v zvezi s tipi tirnih vozil, ki obratujejo,
vključno z dokazilom, da v celoti izpolnjujejo zahteve iz TSI ali
nacionalnih predpisov in da so pravilno potrjeni.
Da bi se preprečilo podvajanje dela in zmanjšalo število
informacij, se predloži samo povzetek dokumentacije v zvezi z
elementi, ki so v skladu s TSI in drugimi zahtevami iz direktiv
96/48/ES in 2001/16/ES z njunimi spremembami.
(6) Spričevalo, izdano v skladu s prvo alineo četrtega
odstavka tega člena v državi članici Evropske skupnosti, je za
enake storitve veljavno tudi v Republiki Sloveniji.
(7) V primeru, da namerava prevoznik v Republiki Sloveniji izvajati dodatne storitve v železniškem prometu, mu
agencija izda dodatno nacionalno spričevalo v skladu z drugo
alineo četrtega odstavka tega člena.
(8) Varnostno spričevalo velja največ 5 let in se ga lahko
na vlogo prevoznika podaljša. Varnostno spričevalo se delno ali
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v celoti dopolni, kadar se bistveno spremenita vrsta ali obseg
dejavnosti.
(9) Imetnik varnostnega spričevala nemudoma obvesti
agencijo o vseh pomembnih spremembah pogojev za tisti del
spričevala, ki se spreminja. Poleg tega imetnik obvesti agencijo
vselej, kadar zaposli novo kategorijo osebja ali začne uporabljati nove vrste tirnih vozil.
(10) Agencija lahko zahteva, da se določeni del varnostnega spričevala revidira, ko se bistveno spremeni varnostni
regulativni okvir. Če agencija ugotovi, da imetnik varnostnega
spričevala ne izpolnjuje več pogojev za izdano spričevalo, lahko
prekliče veljavnost spričevala iz prve oziroma druge alinee četrtega odstavka tega člena, pri čemer mora obrazložiti razloge za
svojo odločitev. Agencija o preklicu veljavnosti dodatnega nacionalnega spričevala, izdanega v skladu s sedmim odstavkom tega
člena, nemudoma obvesti varnostni organ države članice, ki je
izdal spričevalo iz prve alinee četrtega odstavka tega člena. Prav
tako mora agencija preklicati veljavnost varnostnega spričevala,
če je očitno, da ga imetnik v letu po njegovi izdaji ni uporabljal v
skladu z namenom, zaradi katerega je bilo izdano.
(11) Agencija obvesti Evropsko železniško agencijo v roku
enega meseca o varnostnih spričevalih iz prve alinee četrtega
odstavka tega člena, ki so bila izdana, podaljšana, dopolnjena
ali je bila preklicana njihova veljavnost. V obvestilu navede ime
in naslov prevoznika, datum izdaje, obseg in veljavnost varnostnega spričevala ter, v primeru preklica veljavnosti, razloge
za svojo odločitev.
18.a člen
(dostop do sredstev za usposabljanje)
(1) Vsi prevozniki v železniškem prometu, ki predložijo
vlogo za varnostno spričevalo, imajo enakopraven in nediskriminatoren dostop do sredstev za usposabljanje vlakovnega
osebja, kadar je to usposabljanje potrebno za izpolnitev pogojev za pridobitev varnostnega spričevala.
(2) Ponujene storitve glede dostopa do sredstev za usposabljanje morajo vključevati usposabljanje v zvezi s poznavanjem prog, operativnimi pravili in postopki, sistemom signalizacije, in sistemom upravljanja – nadzora in vodenja prometa
ter intervencijskih postopkov v primeru resnih nesreč, nesreč
in incidentov, ki se izvajajo na teh progah.
(3) Upravljavci železniške infrastrukture in njihovo izvršilno osebje imajo enakopraven in nediskriminatoren dostop do
sredstev za usposabljanje.
(4) Usposabljanje iz prvega odstavka tega člena se zaključi z izpitom in podelitvijo spričevala o uspešno zaključenem
usposabljanju, če je tako usposobljeno vlakovno osebje pogoj
za pridobitev varnostnega spričevala.
(5) Agencija zagotovi, da so pri usposabljanju izpolnjene
varnostne zahteve iz TSI ali nacionalnih varnostnih predpisov.
(6) Če so sredstva za usposabljanje dostopna samo v
okviru storitev, ki jih izvaja samo en prevoznik ali upravljavec,
so sredstva in storitve dostopne tudi drugim prevoznikom po
primerni in nediskriminatorni ceni, ki je stroškovna in lahko
vključuje profitno maržo.
(7) Pri zaposlovanju novega vlakovnega osebja in drugih
izvršilnih železniških delavcev mora prevoznik upoštevati tudi
usposobljenost, kvalifikacije in izkušnje, pridobljene pri drugih
prevoznikih. V ta namen mora biti temu osebju omogočen dostop do dokumentov, ki izkazujejo usposobljenost, kvalifikacije
in izkušnje ter pridobitve in pošiljanje kopij le-teh.
(8) V vsakem primeru je vsak prevoznik v železniškem
prometu in upravljavec odgovoren za raven usposobljenosti in
kvalifikacij svojega izvršilnega osebja.
18.b člen
(podeljevanje varnostnega pooblastila upravljavcu železniške
infrastrukture)
(1) Za upravljanje javne železniške infrastrukture mora upravljavec pridobiti varnostno pooblastilo, ki mu ga izda agencija.
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(2) Varnostno pooblastilo vsebuje:
– overitev, ki potrjuje, da upravljavec izvaja sistem varnega upravljanja javne železniške infrastrukture v skladu z
zakonom, ki ureja varnost železniškega prometa;
– overitev, ki potrjuje, da upravljavec izpolnjuje posebne zahteve, potrebne za varno načrtovanje, vzdrževanje in
delovanje železniške infrastrukture, vključno z vzdrževanjem
signalnovarnostnih naprav in vodenjem prometa.
(3) Varnostno pooblastilo velja največ pet let in se ga
lahko na vlogo upravljavca podaljša. Varnostno pooblastilo
se delno ali v celoti dopolni vselej, kadar se bistveno spremenijo železniška infrastruktura ali načela za njeno delovanje in
vzdrževanje. Imetnik varnostnega pooblastila brez odlašanja
obvesti agencijo o vseh navedenih spremembah.
(4) Agencija lahko zahteva, da se določeni del varnostnega pooblastila revidira, ko se bistveno spremeni varnostno
regulativni okvir.
(5) Če agencija ugotovi, da imetnik varnostnega pooblastila ne izpolnjuje več zahtevanih pogojev za pooblastilo, ki
ga je izdala, prekliče veljavnost pooblastila, pri čemer mora
utemeljiti razloge za svojo odločitev.
(6) Agencija v enem mesecu obvesti Evropsko železniško
agencijo o varnostnih pooblastilih, ki so izdana, podaljšana,
spremenjena ali je bila preklicana njihova veljavnost. V obvestilu navede ime in naslov upravljavca, datum izdaje, obseg
in veljavnost varnostnega pooblastila ter, v primeru preklica
veljavnosti, razloge za svojo odločitev.
18.c člen
(zahteve v zvezi s podeljevanjem varnostnega spričevala
in varnostnega pooblastila)
(1) Agencija odloči o vlogi za varnostno spričevalo ali
varnostno pooblastilo brez odlašanja najkasneje pa v štirih
mesecih po posredovanju vseh potrebnih informacij in dodatnih
informacij, ki jih zahteva agencija. Prosilec mora zahtevane
dodatne informacije posredovati nemudoma.
(2) Zaradi olajšanja ustanavljanja novih prevoznikov v
železniškem prometu in predložitve vlog prevoznikov iz drugih
držav članic Evropske skupnosti, agencija izda podrobna navodila o tem, kako pridobiti varnostno spričevalo. V teh navodilih
navede vse zahteve in prosilcu nudi na razpolago vse potrebne
dokumente.
(3) Posebna navodila se izdajo za prevoznike v železniškem prometu, ki zaprosijo za varnostno spričevalo v zvezi s storitvami na določenem omejenem delu železniške infrastrukture,
pri čemer je treba posebej navesti predpise, ki veljajo za ta del.
(4) Navodila za predložitev vloge, ki opisujejo in pojasnjujejo zahteve za varnostna spričevala in navajajo dokumente,
ki jih je treba predložiti, so prosilcem na voljo brezplačno. Vse
vloge za varnostna spričevala se predložijo v jeziku, ki ga določi
agencija.
(5) Vlada predpiše način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za podelitev varnostnega spričevala in varnostnega pooblastila in postopek za njuno izdajo.
(6) O pritožbah zoper odločbe agencije o dodelitvi varnostnega spričevala in varnostnega pooblastila odloča ministrstvo.
18.d člen
(naloge regulatornega organa)
(1) Regulatorni organ odloča o pritožbah povezanih s:
– programom omrežja;
– v programu omrežja vsebovanimi merili;
– dodeljevanjem vlakovnih poti;
– določanjem in zaračunavanjem uporabnin;
– izdajanjem licenc, pa tudi o drugih vprašanjih, ki so
ključnega pomena za enakopravno uporabo javne železniške
infrastrukture;
– dostopom do javne železniške infrastrukture v skladu z
10. členom Direktive Sveta 91/440/EGS.
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(2) Regulatorni organ opravlja tudi naslednje naloge:
– na zahtevo prosilca da predhodno soglasje k okvirni
pogodbi za uporabo javne železniške infrastrukture;
– da soglasje k nadaljnjemu zaračunavanju uporabnine v
skladu s tretjim odstavkom 26. člena Direktive 2001/14/ES;
– nadzoruje pogajanja o višini uporabnine za uporabo
javne železniške infrastrukture in prepove nadaljnja pogajanja
v kolikor ugotovi, da se z njimi kršijo določbe tega zakona ali
drugi predpisi izdani na njegovi podlagi.
(3) Regulatorni organ mora biti organizacijsko, finančno,
pravno in pri odločanju neodvisen od upravljavca železniške
infrastrukture, organa za zaračunavanje uporabnine, organa za
dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti in od prosilcev.
(4) Če regulatorni organ sam ugotovi, da je bila kršena svobodna konkurenca na področjih iz tega člena, z odločbo odredi
potrebne ukrepe za vzpostavitev svobodne konkurence ali prepove določena ravnanja, ki omejujejo svobodno konkurenco.
(5) Prosilec ima pravico vložiti pritožbo pri regulatornem
organu, če meni, da je bil nepravično obravnavan, diskriminiran
ali kako drugače oškodovan, še zlasti proti odločitvam upravljavca in prevoznika v železniškem prometu.
(6) Regulatorni organ zagotavlja, da so uporabnine za uporabo železniške infrastrukture v skladu s poglavjem II Direktive
2001/14/ES nediskriminatorne. Pogajanja o višini uporabnin za
uporabo železniške infrastrukture med prosilci in organom, ki
določa uporabnino so dovoljena le v primeru, če se izvajajo pod
nadzorom regulatornega organa, ki posreduje takoj, ko je verjetno, da bodo pogajanja kršila določbe tega zakona.
(7) Regulatorni organ ima pravico od agencije, upravljavca, prosilcev in vsake prizadete tretje stranke, zahtevati
potrebne informacije, ki jih potrebuje za izvrševanje svojih
nalog navedenih v tem členu. Te informacije mu morajo biti
predložene takoj.
(8) Regulatorni organ odloči o vsaki pritožbi in sprejme
ukrepe za ureditev razmer najpozneje v dveh mesecih po
prejemu vseh potrebnih informacij za odločitev. Odločitev regulatornega organa je dokončna in zavezujoče za vse stranke
v postopku. Zoper odločbe regulatornega organa je dopusten
upravni spor.
(9) Regulatorni organ lahko zahteva od agencije, da popravi splošne akte, če meni, da so z njimi kršena načela, ki
zagotavljajo enakopravno obravnavo vseh uporabnikov javne
železniške infrastrukture ter zemljišč in objektov splošnega
pomena za odvijanje železniškega prevoza.
(10) Regulatorni organ pri odločanju o posamičnih upravnih zadevah iz svoje pristojnosti, postopa v skladu z zakonom,
ki ureja splošni upravni postopek, če posamezna vprašanja s
tem zakonom niso urejena drugače.
(11) Naloge regulatornega organa opravlja ministrstvo,
pristojno za promet.
3. Sprememba namembnosti zemljišč
19. člen
(odškodnina za spremembo namembnosti zemljišč, potrebnih
za gradnjo javne železniške infrastrukture)
Vlada lahko na predlog ministra, pristojnega za promet,
zniža ali oprosti plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda v delu, ki je prihodek proračuna države, če gre za zemljišče, potrebno za gradnjo
ali rekonstrukcijo javne železniške infrastrukture.
20. člen
(črtan)
IV. JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET
21. člen
(javna agencija za železniški promet in njene naloge)
(1) Za opravljanje nalog iz tega člena, vlada ustanovi
javno agencijo za železniški promet.
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(2) Agencija izdaja za izvrševanje javnih pooblastil splošne akte, ki urejajo pravna razmerja na njenem delovnem
področju in se nanašajo zlasti na uradne evidence agencije,
zbiranje in dajanje podatkov z njenega delovnega področja in
druga vprašanja, ki se nanašajo na izpolnjevanje nalog agencije. Agencija na prvi stopnji izdaja upravne odločbe na podlagi
tega zakona in zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu,
ki jih do njene ustanovitve izdaja ministrstvo.
(3) Agencija opravlja naloge za zagotovitev nediskriminatornega pristopa do železniške infrastrukture, kar vključuje:
– dodeljevanje vlakovnih poti;
– določanje uporabnine;
– zagotavljanje učinkovitosti mednarodnih vlakovnih poti;
– zagotavljanje konkurenčnosti mednarodnega tovornega
prometa;
– dodeljevanje, preklic ali začasen odvzem licenc;
– nadzor nad veljavnostjo licenc, odobrenimi vlakovnimi
potmi ter izpolnjevanjem pogojev v zvezi s tem;
– sprejem voznega reda omrežja.
Naloge iz prve in druge alinee opravlja samostojna notranja organizacijska enota agencije, ki ni povezana z opravljanjem nalog varnostnega organa.
(4) Agencija opravlja tudi naslednje naloge:
– naloge varnostnega organa;
– izvajanje ukrepov v zvezi z uporabo TSI.
(5) Agencija pri odločanju o posamičnih upravnih zadevah
iz svoje pristojnosti postopa v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, če posamezna vprašanja s tem zakonom
niso urejena drugače.
(6) Za zagotovitev neodvisnosti agencije od upravljavca in
prevoznikov, člani sveta agencije ne smejo biti osebe zaposlene
pri upravljavcu ali prevozniku ali osebe, za katere obstaja zaradi
njihovih povezav z upravljavcem ali prevozniki možnost konflikta
med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih zasleduje agencija. Z aktom o ustanovitvi agencije se določijo natančnejši pogoji, ki jih morajo izpolnjevati člani sveta agencije.
21.a člen
(financiranje agencije in njenih nalog)
(1) Agencija se financira iz državnega proračuna in iz
lastnih prihodkov.
(2) Prihodki agencije so:
– plačila stroškov postopkov za dodeljevanje licenc, varnostnih spričeval, varnostnih pooblastil in drugih posamičnih
aktov z delovnega področja agencije;
– drugi prihodki.
V. FINANCIRANJE
22. člen
(financiranje gospodarskih javnih služb in razvoja javne
železniške infrastrukture)
(1) Sredstva za izvajanje javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu se zagotavljajo s prodajo storitev in iz državnega
proračuna, ali proračuna lokalne skupnosti.
(2) Sredstva za izvajanje obvezne gospodarske javne
službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenje
prometa na njej, ter drugih nalog upravljavca iz 11.a in 11.b
člena tega zakona se zagotavljajo iz državnega proračuna ter
iz drugih virov, če tako določa zakon.
(3) Sredstva za investicije v javno železniško infrastrukturo in sredstva za vzdrževalna dela v javno korist se zagotavljajo iz državnega proračuna, lahko pa se zagotavljajo tudi s
sredstvi vlaganj domačih in tujih oseb in iz drugih virov skladno
z zakonom.
(4) Sredstva za nadomestilo stroškov iz 4. člena tega
zakona zagotavlja prevoznikom, ki izvajajo prevoz potnikov v
mednarodnem železniškem prometu in/ali prevoz blaga, država
iz proračuna.
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VI. REORGANIZACIJA
(črtano)
23. člen
(črtan)
VI. VARNOSTNI ORGAN, PREISKOVALNI ORGAN
IN INŠPEKCIJSKI NADZOR
24. člen
(varnostni organ)
(1) Varnostni organ opravlja naslednje naloge:
– izdajo, preklic ali začasen odvzem varnostnih spričeval
prevoznikom;
– izdajo, preklic ali začasen odvzem varnostnih pooblastil upravljavcu;
– nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za pridobitev varnostnih spričeval in varnostnih pooblastil;
– izdaja dovoljenj za začetek obratovanja strukturnih
podsistemov, ki prestavljajo vseevropski železniški sistem,
v skladu s 14. členom Direktive 96/48/ES in s 14. členom
Direktive 2001/16/ES in redno preverjanje ali ti podsistemi
obratujejo in se vzdržujejo v skladu z bistvenimi zahtevami;
– nadzorovanje skladnosti komponent interoperabilnosti z bistvenimi zahtevami Direktive 96/48/ES in Direktive
2001/16/ES;
– izdaja dovoljenj za začetek obratovanja novih in bistveno spremenjenih tirnih vozil, ki še niso zajeta v TSI;
– nadzor nad ustreznostjo registracije tirnih vozil ter
pravilnostjo in ažurnostjo varnostnih informacij v nacionalnem
registru, vzpostavljenem v skladu z Direktivo 96/48/ES in
Direktivo 2001/16/ES;
– spremlja, pospešuje, uveljavlja in razvija varnostno
regulativni okvir in sistem nacionalnih varnostnih predpisov,
kar obsega tudi pripravo predlogov podzakonskih predpisov
s področja varnosti železniškega prometa;
– izdelava letnih poročil o svojem delu za Evropsko
agencijo za železniški promet.
Dovoljenje iz četrte alinee se lahko izda po pridobitvi
izjave ES o overovitvi, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja varnost železniškega prometa izda priglašeni organ. Dovoljenje
iz šeste alinee se lahko izda pod pogoji določenimi v zakonu,
ki ureja varnost železniškega prometa.
(2) Varnostni organ svojih nalog ne sme prenesti na
upravljavca, prevoznika ali oskrbovalno službo. Varnostni
organ mora biti organizacijsko, finančno, pravno in pri odločanju neodvisen od katerega koli prevoznika v železniškem
prometu, upravljavca železniške infrastrukture, prosilca in
oskrbovalnih služb.
(3) Varnostni organ opravlja svoje naloge na odprt, nediskriminatoren in pregleden način. Pri opravljanju svojih nalog lahko zahteva tehnično pomoč upravljavca, prevoznika ali
drugih za to usposobljenih organov. Upravljavec ali prevoznik
morata varnostnemu organu omogočiti in zagotoviti nemoteno
izvajanje nadzora v skladu s prvim odstavkom tega člena, mu
dovoliti vstop v poslovne prostore ter mu dati na razpolago
vse zahtevane podatke, listine in druge dokumente, ki se
nanašajo na predmet nadzora.
(4) Varnostni organ vsem udeleženim stranem omogoči,
da podajo svojo izjavo ter pojasnijo svoja stališča. Varnostni
organ brez odlašanja odgovori na zahteve in vloge ter sporoči
svoje zahteve glede informacij, ki jih potrebuje za odločitev.
Varnostni organ sprejme vse svoje odločitve v štirih mesecih
po predložitvi vseh zahtevanih informacij.
(5) Med procesom razvoja varnostnega regulativnega
okvira se varnostni organ posvetuje z vsemi vpletenimi in zainteresiranimi stranmi, vključno z upravljavcem, prevozniki v
železniškem prometu, vzdrževalci, uporabniki in predstavniki
delavcev.
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(6) Zoper odločitve varnostnega organa, je dopustna
pritožba na ministrstvo.
(7) Varnostni organ sodeluje z varnostnimi organi drugih držav članic Evropske skupnosti zaradi uskladitve svojih
meril odločanja z merili v vsej Evropski skupnosti. Cilj sodelovanja je zlasti poenotenje in koordinacija podeljevanja
varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu,
ki so jim dodeljene mednarodne vlakovne poti v skladu s
postopkom iz 15. člena Direktive 2001/14/ES.
(8) Vsako leto varnostni organ objavi letno poročilo v
zvezi z dejavnostmi v prejšnjem letu in ga pošlje Evropski
železniški agenciji najkasneje do 30. septembra. Poročilo
mora vsebovati informacije o:
a) razvoju varnosti na železnici, vključno z združevanjem skupnih varnostnih kazalcev iz Priloge I Direktive
49/2004/ES na ravni držav članic Evropske skupnosti;
b) pomembnih spremembah zakonodaje in ureditve v
zvezi z varnostjo na železnici;
c) spremembah pri podeljevanju varnostnega spričevala in varnostnega pooblastila;
d) rezultatih in izkušnjah v zvezi z nadzorom nad upravljavci železniške infrastrukture in prevozniki v železniškem
prometu.
(9) Naloge varnostnega organa opravlja agencija.
25. člen
(inšpekcijski nadzor in naloge prekrškovnega organa)
(1) Prometni inšpektorat Republike Slovenije izvaja
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov in drugih
splošnih aktov, v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja
inšpekcijski nadzor.
(2) Neposredne naloge inšpekcijskega nadzora po tem
zakonu opravljajo inšpektorji za železniški promet (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji).
(3) Inšpektor mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa
zakon, ki ureja varnost v železniškem prometu.
(4) Inšpektorju je zagotovljen enak položaj, pravice in
obveznosti kot jih ima inšpektor po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(5) Inšpektor ima pri opravljanju nadzora v skladu s tem
členom, naslednje pravice in dolžnosti:
– odrediti odpravo ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti v roku, ki ga določi;
– prepovedati nadaljnje izvajanje prevoznih storitev v
železniškem prometu prevozniku, če zanje nima veljavne licence ali varnostnega spričevala ali če ne izpolnjuje pogojev,
na podlagi katerih je pridobil ta dokument;
– prepovedati nadaljnje opravljanje nalog upravljavcu,
če ne izpolnjuje pogojev, določenih v varnostnem pooblastilu;
– druge pravice in dolžnosti, ki jih imajo inšpektorji po
zakonu, ki ureja inšpekcijsko nadzorstvo, vključno s pravicami in dolžnostmi prekrškovnega organa.
(6) Zoper odločbo inšpektorja po prejšnjem odstavku
je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve.
O pritožbi zoper odločbo odloča ministrstvo. Pritožba zoper
odločbo, s katero je odrejena takojšnja odprava nepravilnosti
in pomanjkljivosti, ki neposredno ogrožajo varnost železniškega prometa, ne zadrži njene izvršitve. Odgovorna oseba
upravljavca ali prevoznika je dolžna najkasneje v osmih dneh
po preteku roka, določenega za odpravo pomanjkljivosti, inšpektorja obvestiti o izpolnitvi z odločbo odrejenih ukrepov.
(7) V kolikor inšpektor pri svojem delu ugotovi, da niso
več izpolnjeni pogoji pod katerimi so bili izdani varnostno
spričevalo, varnostno pooblastilo, dovoljenje za obratovanje
strukturnih podsistemov in dovoljenje za začetek obratovanja novih in bistveno spremenjenih tirnih vozil, mora o tem
takoj obvestiti varnostni organ.
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26. člen
(naloge preiskovalnega organa)
(1) Preiskovalni organ izvaja preiskave resnih nesreč,
nesreč in incidentov v železniškem prometu s ciljem izboljšanja varnosti v železniškem prometu. Preiskovalni organ
mora biti organizacijsko, finančno in pravno neodvisen od
upravljavca železniške infrastrukture, prevoznika v železniškem prometu, organa za določanje uporabnine, organa za
dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti in priglašenega organa ter od drugih subjektov, katerih interesi bi lahko bili v
navzkrižju z nalogami, ki so zaupane preiskovalnemu organu.
Mora biti tudi funkcionalno neodvisen od varnostnega organa
in regulatornega organa.
(2) Preiskovalni organ mora preiskati resne nesreče.
(3) Preiskovalni organ lahko po lastnem preudarku odloči, da bo preiskal tudi nesreče in incidente, ki bi v podobnih
okoliščinah lahko nesreče povzročili, vključno s primeri tehničnih napak strukturnih podsistemov ali komponent interoperabilnosti železniškega sistema. Pri svoji odločitvi upošteva:
a) resnost nesreče ali incidenta;
b) ali je nesreča ali incident del niza nesreč ali incidentov, ki zadevajo celotni sistem;
c) vpliv na varnost v železniškem prometu na ravni
Evropske skupnosti in
d) zahteve upravljavcev železniške infrastrukture, prevoznikov v železniškem prometu, varnostnega organa ali države
članice Evropske skupnosti.
(4) Preiskovalni organ v zvezi s svojimi ugotovitvami daje
priporočila varnostnemu organu v cilju izboljšanja varnosti
železniškega prometa, vključno s priporočili za izdajo odločb
o odreditvi odprave ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti v določenem roku, prepovedi nadaljnjega izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu prevozniku, če zanje
nima veljavne licence ali varnostnega spričevala ali če ne
izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih je pridobil ta dokument,
ali izvrševanja drugih pravic in dolžnosti, ki jih ima varnostni
organ po zakonu, ki ureja inšpekcijsko nadzorstvo. Kadar je to
potrebno zaradi narave varnostnega priporočila, se ta pošljejo
tudi drugim organom v Republiki Sloveniji ali v drugih državah
članicah Evropske Skupnosti.
(5) Varnostno priporočilo ne sme vzpostaviti domneve
o krivdi oziroma odgovornosti za nesrečo ali drug izredni
dogodek.
(6) Varnostni organ in po potrebi drugi državni organi
morajo upoštevati varnostna priporočila in v ta namen sprejeti
ustrezne ukrepe za njihovo uresničitev. Varnostni organ in
po potrebi drugi državni organi obveščajo preiskovalni organ
najmanj enkrat na leto o sprejetih ukrepih in o ukrepih, ki jih
načrtujejo v zvezi s priporočili. Varnostni organ in po potrebi
drugi državni organi obveščajo najmanj enkrat na leto o sprejetih ukrepih in o ukrepih, ki jih načrtujejo v zvezi s priporočili,
tudi varnostni organ druge države članice, ki jim ja posredoval
varnostno priporočilo.
(7) Prevozniki, upravljavec in varnostni organ, če izve,
da prevoznik oziroma upravljavec tega nista storila, so dolžni
obveščati preiskovalni organ o resnih nesrečah, nesrečah in
incidentih v železniškem prometu.
27. člen
(preiskovalni organ)
(1) Preiskave vodi glavni preiskovalec.
(2) Glavni preiskovalec je pri opravljanju svojih nalog v
okviru svojih pooblastil samostojen.
(3) Za glavnega preiskovalca je lahko imenovan posameznik, ki poleg splošnih pogojev za delo v državni upravi
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ustrezne
smeri;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja
železniškega prometa.
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(4) Sredstva za izvajanje nalog preiskovalnega organ se
zagotovijo v proračunu.
(5) Naloge preiskovalnega organa opravlja samostojna
organizacijska enota v ministrstvu.
VII. POSLOVNI SISTEM SLOVENSKIH
ŽELEZNIŠKIH DRUŽB
27.a člen
(poslovni sistem slovenskih železniških družb)
Poslovni sistem slovenskih železniških družb sestavljajo obvladujoča družba in odvisne družbe, ki jih obvladujoča
družba ustanovi ali katerih večinski lastnik je, ter druge pravne
osebe, v katerih izvaja ustanoviteljske pravice, s ciljem zagotavljanja izvajanja storitev in dejavnosti iz drugega odstavka
27.c člena tega zakona ter vseh drugih storitev in dejavnosti,
potrebnih za njihovo nemoteno in kakovostno opravljanje kot
npr. proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil, vzdrževanje
in popravila tirnih in motornih vozil, splošna gradbena dela in
gradbena dela specialnih strok, razvoj, svetovanje in opremljanje z računalniško programsko opremo ipd. (dopolnilne
dejavnosti).
27.b člen
(Slovenske železnice)
(1) Slovenske železnice, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu:
Slovenske železnice) so obvladujoča družba v poslovnem
sistemu slovenskih železniških družb, ki posluje po pravilih
dejanskega koncerna.
(2) Slovenske železnice pri upravljanju odvisnih družb
skrbijo tudi za uresničevanje javnega interesa na področju
železniškega prometa.
27.c člen
(naloge, dejavnost in organiziranost Slovenskih železnic)
(1) Slovenske železnice opravljajo obvezne gospodarske
javne službe iz 6. in 11. člena tega zakona, naloge upravljavca
iz 11.a in 11.b člena tega zakona ter druge naloge upravljavca
določene s tem zakonom in zakonom, ki ureja varnost železniškega prometa. Slovenske železnice za opravljanje navedenih obveznih gospodarskih javnih služb ter nalog upravljavca
sklenejo pogodbe z državo v skladu s tem zakonom.
(2) Slovenske železnice zaradi zagotavljanja obveznih
gospodarskih javnih služb in nalog upravljavca iz prejšnjega
odstavka ter ciljev poslovnega sistema slovenskih železniških
družb iz 27.a člena, opravljajo zlasti naslednje dejavnosti:
– vzdrževanje javne železniške infrastrukture, upravljanje z javno železniško infrastrukturo, vodenje železniškega
prometa, prevoz potnikov in blaga po javni železniški infrastrukturi, vleko vlakov in tehnično vagonsko dejavnost (temeljne dejavnosti);
– dejavnosti kot so npr. izvajanje storitev logističnih centrov, gradbena dejavnost, skladiščenje, telekomunikacije, raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
projektiranje in tehnično svetovanje, tehnično preizkušanje in
analiziranje, izvajanje informacijskih, finančnih, računovodskih
in drugih podobnih storitev, izvajanje investicij v vseh fazah investicijskega procesa, koncernsko načrtovanje ter kontroling
in druge dejavnosti (spremljajoče dejavnosti).
(3) Slovenske železnice lahko za opravljanje posameznih dejavnosti iz druge alinee prejšnjega odstavka s soglasjem ustanovitelja ustanovijo eno ali več gospodarskih družb.
(4) Slovenske železnice morajo v okviru notranje organiziranosti zagotoviti ločena računovodstva za naslednje
dejavnosti:
– dejavnost gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja prometa na njej ter
dejavnost gospodarjenja z javno železniško infrastrukturo,

Št.

44 / 21. 5. 2007 /

Stran

6107

– dejavnost gospodarske javne službe prevoza potnikov
v notranjem in čezmejnem regijskem prometu,
– dejavnost prevoza blaga.
Vlada Republike Slovenije potrdi ključe za delitev splošnih in skupnih stroškov med posameznimi dejavnostmi. Predlog delitve splošnih in skupnih stroškov pripravijo Slovenske
železnice.
(5) Slovenske železnice morajo zagotoviti javno objavo
ločenih računovodskih izkazov (zaključnih računov in bilanc)
za dejavnosti iz prejšnjega odstavka v skladu s predpisi, ki
urejajo gospodarske družbe. Ločeno računovodstvo se lahko
vzpostavi tudi za druge temeljne dejavnosti.
(6) Slovenske železnice morajo opravljati dejavnosti iz
prvega odstavka tega člena tako, da zagotavljajo varno odvijanje železniškega prometa po enotnem tehnično-tehnološkem procesu ter racionalno in družbenim potrebam prilagojeno možnost zagotavljanja javnih dobrin, ki jih mora skladno
z zakonom na področju železniškega prometa zagotavljati
država v razmerah trga prevoznih storitev.
27.d člen
(posebnosti glede finančnega poslovanja
Slovenskih železnic)
Nad Slovenskimi železnicami ne more biti uveden stečajni postopek, če je insolventnost ali prezaldoženost posledica opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb v skladu
s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. V
tem primeru se določbe Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97, 1/99 – ZNIDC,
52/99, 42/02 – ZDR in 10/06 – odločba US) za Slovenske
železnice ne uporabljajo.
27.e člen
(sredstva za opravljanje gospodarskih javnih služb)
(1) Sredstva za opravljanje gospodarskih javnih služb iz
6. in 11. člena tega zakona in mednarodnega železniškega
potniškega prometa so objekti, naprave ter mobilna sredstva.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka so ob likvidaciji
izvzeta iz likvidacijske mase dolžnika.
(3) Sredstva iz tega člena so lahko predmet prodaje,
zastave ali druge obremenitve, če s tem soglaša ustanovitelj
Slovenskih železnic.
(4) Mobilna sredstva iz prvega odstavka tega člena se
izjemoma lahko zastavijo brez soglasja ustanovitelja, če je z
zastavno pravico na mobilnih sredstvih zavarovana terjatev
posojilodajalca, ki je financiral njihovo nabavo.
(5) Sredstva iz prvega odstavka tega člena podrobneje
določi minister, pristojen za promet.
VII.a PRIVATIZACIJA SLOVENSKIH ŽELEZNIC
IN DRUŽB V NJENI LASTI
27.f člen
(privatizacija Slovenskih železnic in družb v njeni lasti)
(1) Slovenske železnice se lahko privatizirajo na način
in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo odprodajo
državnega finančnega premoženja tako, da po opravljeni privatizaciji Republika Slovenija ostane večinski lastnik.
(2) Gospodarske družbe v izključni, večinski ali delni lasti
Slovenskih železnic se s soglasjem njenega ustanovitelja lahko privatizirajo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi,
ki urejajo odprodajo državnega finančnega premoženja.
(3) Pri privatizaciji gospodarskih družb iz prejšnjega
odstavka morajo Slovenske železnice še posebej zagotoviti
uresničevanje ciljev iz 27. a člena tega zakona.
(4) O uporabi kupnine v primerih iz drugega odstavka
odločajo Slovenske železnice s soglasjem ustanovitelja.
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28. člen
(črtan)

VII.b VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO
29. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
(1) Zemljišča in objekte, ki so del javne železniške infrastrukture, določi Vlada Republike Slovenije.
(2) Zemljišča in objekte iz prejšnjega odstavka vpiše
v zemljiško knjigo sodišče po uradni dolžnosti na podlagi
pravnomočne odločbe iz prejšnjega odstavka.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(1) Z globo od 3000 do 20.000 eurov se kaznuje za
prekršek prevoznik, ki izvaja prevozne storitve v železniškem
prometu:
– brez dodeljene vlakovne poti ali ravna v nasprotju s
pogoji, pod katerimi mu je dodeljena (prvi in šesti odstavek
15. člena);
– brez licence ali ravna v nasprotju s pogoji, pod katerimi mu je ta dodeljena (prvi in šesti odstavek 16. člena);
– brez varnostnega spričevala ali ravna v nasprotju s
pogoji, pod katerimi mu je to dodeljeno (prvi in drugi odstavek 18. člena);
– ne zagotovi agenciji vseh podatkov, do katerih je
upravičena na podlagi predpisov.
(2) Z globo od 3000 do 20.000 eurov se kaznuje za
prekršek upravljavec, ki opravlja svoje naloge v nasprotju s
pogoji, pod katerimi mu je dodeljeno varnostno pooblastilo.
(3) Z globo od 400 do 2000 eurov se kaznuje odgovorna oseba prevoznika oziroma upravljavca, ki stori prekršek
iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.
31. člen
(1) Z globo od 5.000 do 25.000 eurov se kaznuje za
prekršek upravljavec, če ne zagotovi ločenega računovodstva v skladu s četrtim odstavkom 27.c člena.
(2) Z globo od 800 do 2000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba upravljavca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
32. člen
(1) Z globo od 2500 do 20.000 eurov se kaznuje za
prekršek prevoznik ali upravljavec, če:
– ne nudi tehnične pomoči varnostnemu organu na njegovo zahtevo (tretji odstavek 24. člena tega zakona);
– ne zagotovi varnostnemu organu neoviran dostop do
vseh dokumentov in prostorov, naprav, objektov in opreme
ali na drug način prepreči ali onemogoči njegovo delo (tretji
odstavek 24. člena tega zakona);
– ne obvesti preiskovalni organ o resnih nesrečah,
nesrečah in incidentih (sedmi odstavek 26. člena tega zakona);
– se ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor
odredil odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti (prva alinea
petega odstavka 25. člena tega zakona);
– ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor
prepovedal nadaljnje izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu (druga alinea petega odstavka 25. člena
tega zakona);
– inšpektorja v roku ne obvesti o izvršitvi ukrepov (šesti
odstavek 25. člena tega zakona);
– prepreči ali onemogoči inšpektorju opravljanje nalog
inšpekcijskega nadzorstva ali mu ne da potrebnih podatkov
(sedmi odstavek 25. člena tega zakona).
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(2) Z globo od 600 do 2000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba upravljavca ali prevoznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Zakon o železniškem prometu – ZZelP (Uradni list
RS, št. 92/99) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(pravno nasledstvo)
(1) Sredstva in obveznosti do virov sredstev obstoječe
javne železniške infrastrukture in z njo povezanih finančnih
obveznosti, se iz premoženja javnega podjetja Slovenske
železnice, d.d., izločijo po stanju na dan 31. 12. 1999.
(2) Sredstva počitniških zmogljivosti, s katerimi na podlagi zakona o gospodarjenju s počitniškimi kapacitetami Slovenskih železnic (Uradni list RS, št. 64/95) gospodari javno
podjetje Slovenske železnice, d.d., se prenesejo na to javno
podjetje, razen sredstev počitniških zmogljivosti, ki so jih do
1. 1. 1999 uporabljali delavci zavodov Železniška srednja
šola Ljubljana in Srednja prometna šola Maribor in katera
se prenesejo v premoženje, ki ga upravljata ta dva zavoda. Sredstva počitniških zmogljivosti, s katerimi na podlagi
navedenega zakona gospodarijo SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o., se prenesejo v premoženje SŽ – Centralne
delavnice Ljubljana, d.o.o. Vlada s sklepom določi sredstva
počitniških zmogljivosti, ki se prenesejo na javno podjetje
Slovenske železnice, d.d. in na SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o.
34. člen – upoštevan ZZelP-A
in ZZelP-B
(finančne obveznosti države)
(1) Država prevzame izpolnjevanje obveznosti javnega
podjetja Slovenske železnice d.d. iz naslova črpanih posojil,
najetih za vzdrževanje in modernizacijo obstoječe javne železniške infrastrukture, ki izhajajo iz:
– 26. in 27. člena zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji
in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske
železnice, (ZNOFP – Uradni list RS, št. 71/93);
in posojil, za katere je dano poroštvo države na podlagi:
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
iz pogodbe o najetju posojila Evropske banke za obnovo in razvoj, za obnovo Slovenskih železnic – Ljubljana (ZPOPNPEB
– Uradni list RS, št. 47/93);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz
pogodb o najetju posojil Evropske investicijske banke za obnovo
slovenskih železnic (ZPOPNPEI – Uradni list RS, št. 71/93);
– zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti
iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke
za projekt Slovenske železnice II (ZGOPS – Uradni list RS,
št. 39/94);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite Slovenskih železnic, d.d., za odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov pri EIB in EBR (ZPNKSZ – Uradni list
RS, št. 17/96);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
iz naslova kredita najetega pri Evropski investicijski banki za
transjugoslovanski železniški projekt II/A (ZKPTP – Uradni
list RS, št. 41/97);
– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja (ZPSZPH – Uradni list RS, št. 48/98);
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– zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj železniške
infrastrukture (ZPFRZI – Uradni list RS, št. 31/99 in 89/99).
Obveznosti iz posojilnih pogodb s poroštvom države,
sklenjenih med javnim podjetjem Slovenske železnice, d.d.
in bankami prevzema država po stanju na dan 31. 12. 1999,
kot so navedene v tabeli, ki je sestavni del tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega
člena za posojili s poroštvom države na podlagi ZPSZPH in
ZPFRZI, katerih javno podjetje Slovenske železnice, d.d., še
ni črpalo, ministrstvo, pristojno za finance in javno podjetje
Slovenske železnice, d.d., posebej opredelita način prevzema teh obveznosti, njihovo vrednost in ročnost v pogodbi iz
četrtega odstavka tega člena.
(3) Sredstva za odplačevanje obveznosti, navedenih v
prvem in prejšnjem ter šestem odstavku tega člena, zagotavlja država v proračunu.
(4) Ministrstvo, pristojno za finance, z javnim podjetjem Slovenske železnice, d.d., sklene pogodbo, v kateri
se datumsko določi izpolnjevanje obveznosti iz posojilnih
pogodb, navedenih v prvem in šestem odstavku tega člena,
in postopek plačevanja teh obveznosti.
(5) Država bo v letu 2000 prevzela dolgove, ki so določeni v prvem in drugem odstavku tega člena.
(6) Država v letu 2001 prevzame dolgove javnega
podjetja Slovenske železnice d.d. iz naslova posojil, najetih
na podlagi zakona o dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz
naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške
proge v smeri Puconci-Hodoš-državna meja (Uradni list RS,
št. 85/2000) in zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih
za financiranje določenih del gradnje in vzdrževanja javne
železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 30/2001).
(7) Država v letu 2003 prevzame dolg javnega podjetja
Slovenske železnice, d.d., iz naslova posojila najetega na
podlagi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. iz naslova
posojil, najetih za financiranje vzdrževanja javne železniške
infrastrukture (Uradni list RS, št. 59/2002).
(8) Do prevzema dolga iz prejšnjega odstavka se sredstva za odplačevanje obresti in ostalih stroškov iz najetega
posojila zagotavljajo iz proračunskih sredstev ministrstva,
pristojnega za finance.
34.a člen – upoštevan ZZelP-D
(črtan)
35. člen – upoštevan ZZelP-C
in ZZelP-F
(izvajanje gospodarskih javnih služb v prehodnem obdobju)
(1) Za čas do izvedbe reorganizacije javnega podjetja
Slovenske železnice, d.d., sklene država z njim pogodbe:
– za opravljanje prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu, ki ga kot javno dobrino z obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja država in
– za opravljanje nalog pooblaščenega upravljavca.
(2) Pogodbe iz prejšnjega odstavka sklene z javnim
podjetjem Slovenske železnice, d.d. v imenu in za račun
države po predhodni odobritvi vlade agencija.
36. člen – upoštevan ZZelP-C
(začasna ureditev pristopa)
Šteje se, da prevoznik, ki opravlja prevozne storitve v
železniškem prometu ob uveljavitvi tega zakona, izpolnjuje
pogoje za pridobitev licence in varnostnega spričevala po
tem zakonu.
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37. člen
(veljavnost obstoječih pogodbenih razmerij)
Obstoječa pogodbena razmerja v zvezi z najemom,
zakupom ali prodajo posameznih delov javne železniške
infrastrukture, ki jih je sklenilo javno podjetje Slovenske železnice, d.d., ostanejo v veljavi tudi po začetku veljavnosti tega
zakona, s tem da mora biti ne glede na določbe pogodbe
zagotovljen prost pristop na javno železniško infrastrukturo.
Če je treba, mora najemnik, zakupnik ali kupec z lastnikom
ali njegovim pooblaščencem skleniti dodatek k pogodbi.
38. člen
(razveljavljen)
39. člen
(predpisi vlade)
Predpise iz četrtega odstavka 4. člena, drugega odstavka 5. člena, tretjega odstavka 6. člena, četrtega odstavka 11. člena, sedmega in enajstega odstavka 15. člena,
osmega odstavka 16. člena in tretjega odstavka 18. člena
izda vlada najkasneje v dvanajstih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
40. člen – upoštevan ZZelP-C
(črtan)
41. člen
(sklenitev dogovora)
Dogovor iz prvega odstavka 7. člena tega zakona
sklenejo stranke kolektivne pogodbe najkasneje do 31. 12.
1999.
42. člen
(prenehanje veljavnosti zakonov)
Z začetkom veljavnosti tega zakona preneha veljati zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi
železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Uradni list RS,
št. 71/93), zakon o gospodarjenju s počitniškimi kapacitetami
slovenskih železnic (Uradni list RS, št. 64/95) in zakon o
poravnavi obveznosti Slovenskih železnic na področju prometnih storitev (Uradni list RS, št. 37/95).
43. člen – upoštevan ZZelP-C
(začetek uporabe posameznih določb)
(1) Določbe druge alinee točke a, določbe točke b in določbe prve in druge alinee točke c petega odstavka 15. člena
ter določbe drugega stavka prvega odstavka 17. člena tega
zakona se začnejo uporabljati, ko postane Republika Slovenija članica Evropske unije. Določbe tretje alinee točke c
petega odstavka 15. člena tega zakona se začnejo uporabljati 15. marca 2008.
(2) Dokler Republika Slovenija ni članica Evropske skupnosti, se kombinirani promet uvršča med prevozne storitve
v železniškem prometu, ki so javna dobrina. Za zagotavljanje sredstev za kombinirani promet se uporabljajo pravna
pravila, kot jih določajo 3., 4., 6. in 7. člen zakona o načinu
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški
mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (ZNOFP – Uradni list RS,
št. 71/93).
44. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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7.455.122,97

940,48

1.940,44

35.633,07

379.236,12

24.7.1989

3.2.1984

17.10.1996

17.10.1996

20.9.1988

20.9.1988

20.9.1988

20.9.1988

15.3.2009

31.1.2004

19.12.2006

19.12.2006

18.10.2008

18.10.2008

18.10.2008

18.10.2008

3.516.256,05
1.198.024,15
775.772,94

FRF
GBP
NLG

9.449.110,94
4.278.306,22
1.002.796.307,38

FRF
NLG
JPJ

4.489.027,00

6.888.985,38

DEM

DEM

7.866.457,00
1.054.625,94

USD

4.465.068,08

14.096.909,61

5.170.488,49

769,52

1.587,64

29.154,35

310.284,12

glavnica

GRD

DKK

USD

DEM

USD

USD

USD

USD

7

valuta

po deviznih valutah

460.184.181,32

1.963.318,85

4.336.206,09

2.060.018,79

222.999,70

344.377,85

1.010.764,89

1.980.272,26

303.157,35

2.261.251,00

1.283.505,52

3.371.369,89

853.531,47

210,40

433,99

7.969,28

84.815,63

obresti

Stanje neodplaþanih obveznosti
prevzetih

obveznosti

1.521.442.557,60

372.180.553,80

276.154.046,90

440.004.550,70

67.486.427,50

349.784.715,00

102.763.989,60

675.243.191,20

190.716.340,30

4.616.005,50

115.160.803,40

2.549.255.528,70

506.799.906,60

139.158,20

287.105,40

5.272.210,90

56.111.128,30

8

glavnica

698.191.439,90

170.794.015,10

126.727.357,50

201.918.509,75

19.399.301,40

100.547.312,10

29.540.008,20

194.101.930,30

54.822.338,50

1.326.893,00

33.103.532,62

609.671.451,30

83.661.276,80

38.048,30

78.481,90

1.441.147,60

15.337.880,50

obresti

posameznem kreditu v SIT

Znesek

2.219.633.997,50

542.974.568,90

402.881.404,40

641.923.060,45

86.885.728,90

450.332.027,10

132.303.997,80

869.345.121,50

245.538.678,80

5.942.898,50

148.264.336,02
3

3.158.926.980,00

590.461.183,40

177.206,50

365.587,30

6.713.358,50

71.449.008,80

9
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5.795.890,00

60.300.000,00

15.200.000,00

13.000.000,00

9.000.000,00

38.000.000,00

16.000.000,00

NLB 2942/89C

NLB 2942/89B

NLB 3075/90

"

"

NLB 2942/89A

"

ZNOFP

71/93-

SIT

SIT

SIT

SIT

20.420.000,00

1.012.000.000,00

1.072.000.000,00

4.625.000.000,00

3.7.1990

12.6.1989

12.6.1989

12.6.1989

8.11.1983

12.4.1994

12.4.1994

11.7.1994

13.12.1993

13.12.1993

24.7.1989

1.4.2001

1.4.2000

1.4.2000

1.4.2000

20.9.2008

20.9.2008

10.7.2014

25.5.2013

25.5.2013

15.3.2009

775.772,94

NLG

1.002.796.307,38
1.972.570,38

JPJ
CHF

897.637,44

CHF

DEM

7.631.080,64

DEM

DEM

5.444.661,46

45.225.000,00

11.400.002,00

15.383.693,00

USD

7.962.101,40

FRF

6.576.000,00

DEM

EUR

4.135.959,50

5.091.475.076,00

EUR

186.099.780,00

BEF
ITL

26.211.215,34

4.278.306,22

NLG

EUR

9.449.110,94

FRF

4.489.027,00

GBP
DEM

1.198.024,15

FRF

2.733.480,11

9.054.610,31

5.035.950,00

5.938.002,67

2.026.906,86

2.184.105,09

2.296.884,46

1.659.894,28

242.162,83

2.417.672.449,00

87.527.710,00

9.793.449,29

905.214,45

460.184.181,32

1.963.318,85

4.336.206,09

2.060.018,79

222.999,70

344.377,85

1.010.764,89

1.980.272,26

4.616.005,50

28.114.653,00

362.361,30

1.344.141,00

1.822.510,60

25.048.634.857,50

533.662.956,10

4.432.855.005,00

2.061.552.421,30

449.594.579,90

780.427.660,20

1.260.659.971,20

747.981.737,70

792.889.083,50

107.023.248,30

504.096.765,30

884.401.984,90

5.024.852.488,60

235.185.029,50

1.521.442.557,60

372.180.553,80

276.154.046,90

440.004.550,70

67.486.427,50

349.784.715,00

102.763.989,60

675.243.191,20

190.716.340,30

1.326.893,00

2.093.157,20

10.051,90

37.286,60

50.556,60

8.410.692.717,20

267.929.706,70

887.512.982,70

910.690.622,50

173.540.503,20

198.672.951,20

418.706.487,20

225.135.561,60

318.212.024,80

28.872.517,30

239.368.913,80

415.957.936,20

1.877.464.948,30

107.926.636,90

698.191.439,90

170.794.015,10

126.727.357,50

201.918.509,75

19.399.301,40

100.547.312,10

29.540.008,20

194.101.930,30

54.822.338,50

5.942.898,50

30.207.810,20

372.413,20

1.381.427,60

1.873.067,20

33.459.327.674,70

4

801.626.369,20

5.320.367.987,70

2.972.243.043,80

623.135.083,10

979.100.611,40

1.679.366.458,40

973.117.299,30

1.111.101.108,30

135.895.765,60

743.465.679,10

1.300.359.921,10

6.902.317.436,90

343.111.666,40
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245.538.678,80
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Zakon o dopolnitvi Zakona o železniškem prometu
– ZZelP-A (Uradni list RS, št. 11/01) vsebuje naslednjo
končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Zakon o dopolnitvi Zakona o železniškem prometu
– ZZelP-B (Uradni list RS, št. 33/01) vsebuje naslednjo
končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – ZZelP-C (Uradni list RS, št. 110/02)
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
II. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
24. člen – upoštevan ZZelP-D
(poroštvo države za posojila, ki jih v letu 2003 za opravljanje
svojih nalog najame agencija)
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti agencije, iz naslova posojil do skupne višine glavnic
12.200,000.000 tolarjev (dvanajst milijard dvesto milijonov
tolarjev) s pripadajočimi obrestmi in stroški posojil, ki jih
agencija do višine 9.067,000.000 tolarjev najame za kritje
stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture v letu 2003 skladno z nacionalnim programom
razvoja slovenske železniške infrastrukture in letnim načrtom gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške
infrastrukture, ter za financiranje gospodarske javne službe
prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu do višine
3.133,000.000 tolarjev.
(2) Sredstva, zagotovljena s posojili iz prejšnjega odstavka, se črpajo po namenu in obsegu, določenem v finančnem
načrtu agencije.
25. člen
(pogoji za dodelitev poroštva)
(1) Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega člena
pod naslednjimi pogoji:
– moratorij: najmanj eno leto;
– ročnost: najmanj 7 let;
– obrestna mera: primerljiva za obresti za posojila z državnim poroštvom;
– vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega posojila, ne smejo presegati 0,5 odstotka vrednosti
glavnice posojila.
(2) Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije se
zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega posojila, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
26. člen
(sklepanje poroštvenih pogodb)
Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike Slovenije sklene minister, pristojen za finance.
27. člen – upoštevan ZZelP-E
(poroštvo države za posojila, ki jih v letu 2004 za opravljanje
svojih nalog najame agencija)
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti agencije, iz naslova posojil do skupne višine glavnic 12.700,000.000
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tolarjev (dvanajst milijard sedemsto milijonov tolarjev) s pripadajočimi obrestmi in stroški posojil, ki jih agencija najame za
kritje stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške
infrastrukture v letu 2004 skladno z nacionalnim programom
razvoja slovenske železniške infrastrukture in letnim načrtom
gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture.
(2) Za določitev pogojev za dodelite poroštva, za sklepanje pogodb o poroštvu in za določitev namena in obsega
porabe sredstev, ki bodo zagotovljena s posojili, se smiselno
uporabljajo določbe drugega odstavka 24. člena 25. in 26.
člena tega zakona.
28. člen
(prevzem delavcev)
Z dnem začetka delovanja agencije preidejo vsi zaposleni
v Direkciji za železniški promet na delo v agencijo.
29. člen
(direktor agencije)
Direktor Direkcije za železniški promet opravlja funkcijo
kot direktor agencije do poteka mandatne dobe, za katero je
imenovan.
30. člen
(začasno opravljanje pristojnosti agencije)
Do začetka delovanja agencije izvaja njene pristojnosti
Direkcija za železniški promet.
31. člen
(postopki, ki jih vodi Direkcija za železniški promet)
(1) Postopke, ki jih ob uveljavitvi tega zakona vodi Direkcija za železniški promet, nadaljuje po svoji ustanovitvi
agencija.
(2) Naloge, ki jih določa drugi odstavek 21. člena zakona kot naloge Direkcije za železniški promet pa s tem
zakonom niso določene kot naloge agencije, opravlja ministrstvo.
32. člen
(sedež agencije)
Agencija opravlja svoje delo na sedežu dotedanje Direkcije za železniški promet.
33. člen
(financiranje agencije v prehodnem obdobju)
Proračunska sredstva, namenjena za delo agencije, se v
proračunu za leto 2003 in 2004 štejejo sredstva na proračunskih postavkah Direkcije za železniški promet. Proračunska
sredstva iz navedenih postavk črpa agencija na podlagi pogodbe, ki jo sklene z Ministrstvom za promet.
34. člen
(sprejem ustanovitvenega akta agencije)
Vlada sprejme ustanovitveni akt agencije najkasneje v
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
35. člen
(odgovornost pooblaščenega upravljavca za prekrške)
Kazenske določbe zakona in zakona o varnosti železniškega prometa (Uradni list RS, št. 85/2000), ki se nanašajo
na upravljavca oziroma na odgovorno osebo upravljavca, se
v zvezi z opravljanjem nalog, ki jih določa 11. člen zakona kot
naloge opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture ter vodenja železniškega prometa,
nanašajo na pooblaščenega upravljavca in njegovo odgovorno
osebo.
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36. člen
(odgovornost agencije za prekrške)
Kazenske določbe zakona in zakona o varnosti železniškega prometa, ki se nanašajo na upravljavca oziroma na
odgovorno osebo upravljavca, se, razen določb iz prejšnjega
člena, nanašajo na agencijo in njeno odgovorno osebo.
37. člen
(predpisi vlade)
Predpise iz četrtega odstavka 4. člena, drugega odstavka
5. člena, drugega odstavka 6. člena, petega odstavka 11. člena,
osmega in dvanajstega odstavka 15. člena, osmega odstavka
16. člena in tretjega odstavka 18. člena zakona uskladi vlada z
določbami tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.
38. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati navodilo o
vsebini in načinu vodenja računovodskih evidenc za prejemnike
državnih nadomestil na področju železniškega prometa (Uradni
list RS, št. 11/2001).
39. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen prve alinee 8. člena tega zakona, ki se, razen za obračun uporabnine, začne uporabljati
1. 1. 2005.

Uradni list Republike Slovenije
38. člen
(izpolnjevanje pogojev za varnostno pooblastilo)
(1) Šteje se, da Holding Slovenske železnice, d.o.o. ob
uveljavitvi tega zakona izpolnjuje pogoje za pridobitev varnostnega pooblastila po tem zakonu.
(2) Agencija na podlagi prejšnjega odstavka izda Holdingu
Slovenske železnice, d.o.o. varnostno pooblastilo v 30 dneh po
uveljavitvi tega zakona.
39. člen
(sprememba ustanovitvenega akta agencije)
Vlada Republike Slovenije uskladi Sklep o ustanovitvi
Javne agencije za železniški promet (Uradni list RS, št. 30/03
in 59/03) s tem zakonom v roku 90 dni od njegove uveljavitve.
40. člen
(prevzem sredstev, pravic in obveznosti iz naslova javne
železniške infrastrukture)
(1) Ministrstvo od agencije najkasneje v 90 dneh od
uveljavitve tega zakona prevzame naloge, finančna sredstva
ter druge pravice in obveznosti s področja investicij v javno
železniško infrastrukturo.
(2) Holding Slovenske železnice, d.o.o. od agencije najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega zakona prevzame naloge,
finančna sredstva, ter druge pravice in obveznosti s področja
upravljanja javne železniške infrastrukture (razen investicij v
javno železniško infrastrukturo).
41. člen

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – ZZelP-D (Uradni list RS, št. 56/03)
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
Prehodna in končna določba
4. člen
Obresti in ostali stroški iz posojila najetega na podlagi
zakona iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, ki jih je javno
podjetje Slovenske železnice, d.d., do uveljavitve tega zakona
že poravnalo posojilodajalcu namesto države, se v roku največ
šestdesetih dni od uveljavitve tega zakona poravnajo Slovenskim železnicam, d.d., ali njihovemu pravnemu nasledniku iz
sredstev ministrstva, pristojnega za finance.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – ZZelP-E (Uradni
list RS, št. 86/04) 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 železniškem prometu – ZZelP-F (Uradni list RS, št. 15/07)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(ustanovitev regulatornega organa)
Z dnem uveljavitve tega zakona uravnalni organ nadaljuje
z delom kot regulatorni organ.

(prevzem finančnih obveznosti)
(1) Republika Slovenija z dnem uveljavitve tega zakona
prevzame dolg agencije iz naslova črpanih posojil, navedenih
v prilogi 1 tega zakona, ki je njegov sestavni del.
(2) Obveznosti iz posojilnih pogodb s poroštvom države iz
prejšnjega odstavka tega člena prevzame Republika Slovenija
po stanju na dan uveljavitve tega zakona.
(3) Prevzeta obveznost se evidentira le na kontih bilance
stanja državnega proračuna. S prevzemom dolga s strani Republike Slovenije ne nastane nobena terjatev do agencije.
(4) Sredstva za odplačevanje obveznosti, navedenih v
prvem odstavku tega člena, zagotavlja Republika Slovenija v
državnem proračunu.
42. člen
(prevzem nalog in nadaljevanje postopkov)
(1) Postopke izdajanja dovoljenj in soglasij, ki jih izdaja
agencija na podlagi Zakona o železniškem prometu (Uradni list
RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), z dnem prevzema
pravic in obveznosti iz drugega odstavka 40. člena tega zakona
prevzamejo Slovenske železnice.
(2) Organi, ki so opravljali naloge v skladu z Zakonom o
železniškem prometu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakonom o varnosti v železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) do
uveljavitve tega zakona, opravljajo te naloge do njihovega prenosa na pristojne organe, določene s tem zakonom.
43. člen
(delovna razmerja javnih uslužbencev)
(1) Javni uslužbenci agencije, ki so opravljali nadzor nad
opravljanjem gospodarskih javnih služb, investicijami in trženjem javne železniške infrastrukture, do uveljavitve tega zakona, sklenejo pogodbo o zaposlitvi z ministrstvom pristojnim za
promet oziroma upravljalcem.
(2) Javni uslužbenci agencije, ki glede na vsebino svojega
dela opravljajo javne naloge in bodo v ministrstvu opravljali
javne naloge se ob smiselni uporabi 194. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno

Uradni list Republike Slovenije
besedilo) z dnem uveljavitve akta o sistemizaciji delovnih mest
prevedejo v ustrezne uradniške nazive in sklenejo pogodbo o
zaposlitvi.
(3) Šteje se, da javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka
izpolnjujejo pogoje glede strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, če na dan prevedbe v naziv izpolnjujejo pogoje iz 193.
in 193.a člena Zakona o javnih uslužbencih, pri čemer se kot
službena doba šteje tudi doba v agenciji.
(4) Javni uslužbenci, ki bodo razporejeni na uradniška
delovna mesta, pa nimajo opravljenega strokovnega izpita in
ne izpolnjujejo pogoja za priznavanje izpolnjevanja pogoja glede strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka, morajo strokovni
izpit opraviti v treh letih po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.
(5) Vsi ostali javni uslužbenci agencije, ki opravljajo po
vsebini strokovno tehnične naloge in bodo v ministrstvu opravljali strokovno tehnične naloge, z dnem uveljavitve akta o
sistemizaciji delovnih mest sklenejo pogodbo o zaposlitvi za
ustrezna delovna mesta. V primeru, da ne izpolnjujejo pogojev
za zasedbo tega delovnega mesta lahko opravljajo delo na
takih delovnih mestih še naprej ob pogoju, da gre po vsebini in
zahtevnosti za istovrstne naloge.
44. člen
(prvo letno poročilo varnostnega organa)
Prvo referenčno leto za letno poročilo varnostnega organa
iz osmega odstavka 24. člena zakona je leto 2006.
45. člen
(sprememba firme)
Firma Holding Slovenske železnice, d.o.o. se spremeni v
Slovenske železnice, d.o.o.
46. člen
(sprememba Odloka o preoblikovanju)
Vlada Republike Slovenije uskladi Odlok o preoblikovanju
javnega podjetja Slovenske železnice d.d. v družbo z omejeno
odgovornostjo – Holding Slovenske železnice, d.o.o. s tem
zakonom v roku 60 dni od njegove uveljavitve.
47. člen
(pripojitev odvisnih družb)
(1) Slovenskim železnicam se pripojijo naslednje odvisne
družbe:
– Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za opravljanje vzdrževanja železniške infrastrukture in vodenje železniškega prometa, d.o.o.
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– Slovenske železnice – Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
– Slovenske železnice – Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
(2) Odvisne družbe iz prejšnjega odstavka se pripojijo
po postopku, kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske
družbe.
(3) Do pripojitve odvisnih družb iz prvega odstavka tega
člena vodijo njihove poslovne knjige Slovenske železnice. V
poslovnih knjigah se evidentirajo poslovni dogodki na način, kot
je določen v pogodbah o naročilu, sklenjenimi med Slovenskimi
železnicami in odvisnimi družbami iz prvega odstavka pred
uveljavitvijo tega zakona.
48. člen
(ekonomsko socialni svet s področja železniškega prometa)
Ekonomsko socialni svet s področja železniškega prometa, ustanovljen na podlagi 19. člena Zakona o preoblikovanju in
privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (Uradni
list RS, št. 26/03), nadaljuje z delom v okviru pristojnosti, določenih s pravili o njegovem delovanja.
49. člen
(predpis vlade in drugi akti)
(1) Vlada Republike Slovenije izda vse potrebne predpise
in druge akte za vzpostavitev pogojev za delovanje regulatornega, varnostnega in preiskovalnega organa najkasneje v 90
dneh od uveljavitve tega zakona.
(2) Drugi predpisi, izdani na podlagi zakona, se uskladijo s
tem zakonom najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.
50. člen
(prenehanje veljavnosti zakonov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske
železnice, d.d. (Uradni list RS, št. 26/03).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretja
alinea 12. člena Zakona o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske
železnice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 45/04).
51. člen
(končna določba)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

PRILOGA
22.12.2006*

Banka Koper d.d.

Dokument: C:\Documents and Settings\MatjazZ\Desktop\ZZelP.pb4_priloga.doc, Datum: 18.5.2007

*þrpanje kredita na dan 11.01.2007

9.3.2004

11.671.348,69

33.374.394,15

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

3.200.000.000,00

EUR

EUR

SIT

SIT

SIT

EUR

SIT

SIT

Valuta

13.682.758.618,89 SIT
55.588.242,04 €

11.671.348,69 €

33.374.394,15 €

3.258.620.689,64 SIT

3.017.241.379,20 SIT

2.648.275.862,05 SIT

10.542.499,20 €

2.379.310.344,00 SIT

2.379.310.344,00 SIT

Stanje kredita na dan
31.12.2006

11.1.2027

21.11.2025

31.8.2013

11.3.2013

30.11.2012

30.9.2012

31.8.2012

1.8.2012

Datum zapadlosti
kredita
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S K U P A J (SIT)
S K U P A J (EUR)

7.10.2005

Za pokrivanje obveznosti Javne agencije za železniški promet RS iz naslova
kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe Republike Slovenije v letu
2121/06-240265
od 2006 -2009 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij,
sofinanciranih s sredstvi Evr

Banka Koper d.d.

24562/65

42/04-138

3.12.2003

Zagotavljanje lastne udeležbe pri pripravi in izvedbi projektov v okviru
1352/05-133833 programa investicijskih projektov skupnih evropskih politik (Phare, kohezija,
TEN-T) in za pokrivanje stroškov obresti in glavnice iz naslova kredita

Nova KBM d.d.

SKB banka d.d.
Raiffeisen Krekova
d.d.

944372-001

12.738.853,50

3.000.000.000,00

20.8.2003

17.10.2003

3.000.000.000,00

Pogodbeni
znesek

16.7.2003

Datum sklenitve
kreditne pogodbe

24.8.2004

137/03-138

3069/101300222 Financiranje glavnega programa 1303 - železniški promet in infrastruktura v
letu 2003
/jbm
Kritje stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrstrukture v
23570/46
letu 2003

Namen pogodbe

Kritje stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrstrukture v
letu 2003
Kritje stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrstrukture v
letu 2003
Kritje stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrstrukture v
letu 2004
Kritje stroškov vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrstrukture v
letu 2004

Raiffeisen Krekova
banka d.d.

Nova KBM d.d.

Nova Ljubljanska
banka d.d.

Št. kreditne
pogodbe

Št.
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Stanje dolgoroþnih kreditov Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, najetih pri domaþih bankah na dan 31.12.2006
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Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
2416.

Zakon o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (uradno prečiščeno besedilo)
(ZPRPGDT-UPB2)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. aprila 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, ki obsega:
– Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 110/02
z dne 18. 12. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
– ZPRPGDT-A (Uradni list RS, št. 91/05 z dne 14. 10. 2005) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
– ZPRPGDT-B (Uradni list RS, št. 31/07 z dne 6. 4. 2007).
Št. 411-05/02-21/11
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EPA 1381-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O POMOČI ZA REŠEVANJE IN
PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH
DRUŽB V TEŽAVAH
uradno prečiščeno besedilo
(ZPRPGDT-UPB2)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa namen, vrste državnih pomoči, merila,
postopke ter način zagotavljanja sredstev iz proračuna Republike Slovenije za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (v nadaljnjem besedilu: družba), ki imajo sedež
v Republiki Sloveniji.
2. člen
Družba je v težavah, kadar ni zmožna z lastnimi sredstvi
ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih družbenikov, delničarjev ali upnikov, ustaviti negativnih gibanj poslovanja, ki bi brez
posredovanja države ogrozila obstoj družbe.
Predpostavlja se, da je družba v težavah:
– za kapitalske družbe, kadar tekoča izguba skupaj s
prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico osnovnega
kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino
četrtine osnovnega kapitala;
– za osebne družbe, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodskih izkazih in je tekoča izguba v zadnjih
12 mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v
računovodskih izkazih;
– če je družba iz prejšnjih alinei že postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z
insolventnostjo.
V primeru, da družba v težavah ne izkazuje izgube kapitala v smislu prejšnjega odstavka, lahko težave dokazuje z naraščajočimi izgubami, povečanimi terjatvami, zmanjševanjem
prodaje, povečevanjem zalog, zmanjšanjem izkoriščenosti
proizvodnih sredstev, padanjem denarnih tokov, naraščajočimi
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dolgovi, naraščajočimi stroški obresti ali zmanjševanjem vrednosti premoženja.
Natančnejša merila za dokazovanje težav iz prejšnjega
odstavka predpiše Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada).
3. člen
Državna pomoč se po tem zakonu lahko dodeli za naslednje namene:
– kot pomoč v času priprave programa prestrukturiranja
(v nadaljevanju: pomoč za reševanje) oziroma
– kot pomoč za izvajanje programa prestrukturiranja za
obnovo dolgoročne sposobnosti preživetja družbe (v nadaljevanju: pomoč za prestrukturiranje).
Državne pomoči se dodeljujejo v skladu z načeli racionalnosti, transparentnosti in nujnosti.
Cilj državnih pomoči po tem zakonu je zagotoviti delovanje
družbe, ki ima ohranjene vitalne funkcije in zagotovljen trg.
Državna pomoč ni namenjena za financiranje novih investicij, ki niso bistvenega pomena za obnovo sposobnosti
družbe za preživetje.
Gospodarska družba v težavah po tem zakonu, v kateri
kapitalski delež Republike Slovenije presega 25%, ne more
prejeti državnih poroštev in posojil.
4. člen
Program prestrukturiranja družbe mora vsebovati:
– analizo vzrokov za nastale težave z oceno gospodarskih in socialnih posledic v primeru stečaja družbe,
– predstavitev ciljev družbe in strategije za dosego ciljev
po posameznih področjih,
– prestrukturiranje (tržno, tehnološko, finančno, kadrovsko, ekološko),
– projekcije poslovanja za petletno obdobje (variantno:
optimistična, realna, pesimistična),
– časovni razpored aktivnosti,
– izravnalne ukrepe, s katerimi se zmanjšujejo škodljivi
učinki dodeljene državne pomoči na pogoje poslovanja in preprečujejo motnje konkurence na trgu.
Natančnejšo vsebino programa prestrukturiranja in listine,
s katerimi se dokazujejo posamezne trditve, določi vlada.
5. člen
Družbe, ki želijo pridobiti sredstva za namene določene v
3. členu tega zakona, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je družba v težavah v skladu z opredelitvijo v 2. členu
tega zakona;
– da pripravi predlog programa prestrukturiranja oziroma
predloži program prestrukturiranja iz prejšnjega člena oziroma
načrt finančne reorganizacije družbe v prisilni poravnavi, ki je
pripravljen tako, da vsebuje elemente programa prestrukturiranja iz prejšnjega člena;
– da zoper družbo ni uveden stečajni postopek oziroma
likvidacija.
Državnih pomoči niso upravičene zaprositi novo nastale
družbe in družbe, ki so nastale z likvidacijo prejšnje družbe ter
družbe iz sektorja jeklarstva in premogovništva.
Novo nastale družbe so za namene tega zakona družbe,
ki poslujejo nepretrgoma manj kot tri leta.
Poleg tega državnih pomoči niso upravičene zaprositi
povezane družbe, razen če je mogoče dokazati, da so vzroki
težav v družbi sami in da težave niso rezultat samovoljnega
prerazporejanja stroškov med njimi ter da povezana družba kot
celota ni sposobna odpraviti težav.
6. člen
Oblike državnih pomoči po tem zakonu so:
– krediti,
– subvencije,
– subvencije obrestnih mer,
– poroštva.

Stran

6118 /

Št.

44 / 21. 5. 2007

7. člen
Državna pomoč je enkratna pomoč, ki se v skladu z
določbami tega zakona dodeli po načelu 'enkrat in zadnjič'.
Višina državne pomoči posamezni družbi v težavah ne
sme presegati zneska 10 milijonov eurov.
Ponovna državna pomoč po tem zakonu je možna
po obdobju desetih let od zaključenega prestrukturiranja
oziroma od prvega izplačila državne pomoči. Izjemoma se
državna pomoč lahko ponovno podeli pred potekom desetih
let v naslednjih primerih:
1. če dodelitev pomoči za prestrukturiranje sledi dodelitvi pomoči za reševanje kot del enotnega ukrepa za
prestrukturiranje;
2. če je bila v skladu s tem zakonom dodeljena pomoč
za reševanje in tej pomoči ni sledila pomoč za prestrukturiranje ter sta izpolnjena naslednja pogoja:
a) da je bila že dodeljena državna pomoč za reševanje
zadostna za preživetje družbe v daljšem obdobju in
b) je nova državna pomoč potrebna zaradi nastopa
nepredvidljivih okoliščin, na katere družba ni imela vpliva,
vendar ne prej kot po preteku petih let od prvega nakazila
državne pomoči;
3. v izjemnih in nepredvidljivih okoliščinah, za katere
družba ni odgovorna.
Za ponovno državno pomoč je treba predhodno pridobiti odobritev Evropske komisije.
8. člen
Državno pomoč veliki družbi lahko Vlada Republike
Slovenije odobri šele, ko po posamični priglasitvi Evropski
komisiji prejme njeno odobritev dodelitve državne pomoči.
Program prestrukturiranja se lahko med izvajanjem
spremeni samo na podlagi potrditve Evropske komisije. Priglasitev za odobritev sprememb programa prestrukturiranja
pripravi ministrstvo, pristojno za dejavnost, ki jo opravlja
družba (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo) in družba v težavah, ki prosi za spremembo programa prestrukturiranja.
Za male in srednje velike družbe programe prestrukturiranja potrjuje vlada.
9. člen
V času priprave in izvajanja programa prestrukturiranja, ne sme družba izven programa prestrukturiranja prejeti
nobene druge državne pomoči, ki ni skladna s Smernicami
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, Uradni list Evropske unije (2004/C
244/02).
II. POMOČ ZA REŠEVANJE
10. člen
Pomoč za reševanje je:
– začasna in povratna pomoč;
– pomoč, katere osnovni cilj je, da ostane družba v
težavah pri življenju v obdobju, ki je potrebno za izdelavo
programa prestrukturiranja;
– namenjena za odpravljanje likvidnostne krize in plačilne nesposobnosti;
– pomoč, ki se dodeljuje za obdobje, ki ni daljše od
šest mesecev;
– omejena na najnižjo potrebno vsoto;
– utemeljena z resnimi socialnimi težavami in ne sme
imeti neupravičenih škodljivih učinkov prelivanja na druge
države članice Evropskih skupnosti;
– pomoč, ki se dodeljuje tudi za nujne ukrepe strukturne narave, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje;
– pomoč, ki ne more biti dodeljena za finančno prestrukturiranje.
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Kot pomoč za reševanje se dodeljujejo:
– kratkoročni krediti pod tržnimi pogoji
ali
– subsidiarna poroštva za kratkoročne kredite pridobljene
pod tržnimi pogoji.
11. člen
Kratkoročni kredit se lahko odobri pod naslednjimi pogoji:
– odobri se za čas, ki je potreben za izdelavo predloga programa prestrukturiranja, vendar ne za več kot šest mesecev;
– kredit mora biti povrnjen najkasneje v šest mesecih po
izplačilu prvega obroka družbi;
– kredit je omejen na znesek, ki še omogoča tekoče poslovanje družbe;
– obrestna mera ne sme odstopati od tržnih pogojev.
12. člen
Družbi se lahko dodeli subsidiarno poroštvo za kredit,
najet kot pomoč v času priprave programa prestrukturiranja, če
najeti kredit izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena.

III. POMOČ ZA PRESTRUKTURIRANJE
13. člen
Pomoč za prestrukturiranje prejme družba na osnovi veljavne sheme državne pomoči oziroma po potrditvi individualne
pomoči na osnovi programa prestrukturiranja s strani Evropske
komisije z namenom obnove dolgoročne sposobnosti preživetja.
Za prestrukturiranje družbe se lahko uporabi katere koli
oblike pomoči iz 6. člena tega zakona.
Osnova za dodelitev pomoči je program prestrukturiranja,
ki ga obravnava in potrdi nadzorni svet družbe, oziroma drug
pristojen organ družbe.
V programu prestrukturiranja morajo družbe zagotoviti
ustrezno višino lastnih sredstev, in sicer:
– v primeru majhnih družb vsaj 25%
– v primeru srednje velikih družb vsaj 40%
– v primeru velikih družb vsaj 50%.
1. Krediti
14. člen
Kredit se lahko črpa le v obdobju izvajanja programa
prestrukturiranja pod naslednjimi pogoji:
– moratorij na odplačilo kredita znaša največ dve leti,
– za zavarovanje kredita da družba ustrezne instrumente
zavarovanja.
Višino obrestne mere za kredit določi vlada.
2. Subvencije
15. člen
Subvencije se dodeljujejo v izjemnih primerih za izvedbo
nujnih nalog pri reševanju družb, za katere ni mogoče pridobiti
drugih virov sredstev za izvajanje ukrepov poslovnega prestrukturiranja, predvsem:
– za ohranitev delovnih mest,
– za izobraževanje,
– za usposabljanje.
3. Subvencioniranje obrestne mere
16. člen
Subvencije obrestnih mer se lahko namenijo za nove kredite, ki jih družba najame zaradi prestrukturiranja pri finančnih
institucijah, in sicer do tržne obrestne mere.
Višina subvencioniranja obrestne mere se določi vsako
leto s posebnim sklepom vlade.
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4. Poroštva
17. člen
Poroštva Republike Slovenije po tem zakonu se lahko
dajejo za celoten znesek kredita ali za ustrezen del kredita.
Obrestne mere in stroški kreditov, za katere se daje
poroštvo, morajo biti enake obrestnim meram in stroškom
istovrstnih kreditov, s katerimi se zadolžuje Republika Slovenija.
Poroštva morajo biti ustrezno zavarovana s primernim
zavarovanjem.
18. člen
Državna poroštva se ne dajejo:
– ex post bankam za poplačilo prevzetih dolgov od drugih
finančnih institucij, ne da bi bili predhodno prilagojeni pogoji
financiranja;
– za zamenjavo kredita brez garancije za kredit z garancijo pri isti finančni instituciji;
– če kreditojemalec opravlja gospodarsko javno službo
kot svojo dejavnost oziroma če je dejavnost organizirana kot
javna služba v Republiki Sloveniji;
– za obveznost tistih kreditojemalcev, ki imajo do države
neporavnane zapadle obveznosti.
5. Kapitalska naložba (črtan)
19. člen
Natančnejše pogoje in postopke izdaje poroštev po tem
zakonu in obliko ter vrsto zavarovanj določi vlada z uredbo.
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22. člen
O dodelitvi sredstev državnih pomoči odloča vlada na
predlog pristojnega ministrstva.
22.a člen
Pristojno ministrstvo je dolžno stalno preverjati izvajanje programa prestrukturiranja. Način preverjanja izvajanja
in nadzora nad izvajanjem programa prestrukturiranja določi
vlada z uredbo.
23. člen
Pogodbe za dodelitev državnih pomoči sklepa pristojni
minister.
V. VIRI POMOČI DRUŽBAM V TEŽAVAH
24. člen
Sredstva za pomoč družbam se za namene tega zakona zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije v okviru
finančnih načrtov pristojnih ministrstev.
Za namene tega zakona se v celoti uporabijo sredstva,
ki se pridobijo na podlagi zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99 – ZSRR, 22/2000 – ZJS, 67/2001 in 47/2002) in so v
skladu s šesto alineo prvega odstavka 7. člena navedenega
zakona namenjena sanaciji podjetij.

6. Odlog pri plačilu davkov in prispevkov (črtan)

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA

20. člen

25. člen
Pristojna ministrstva so dolžna voditi evidence državnih
pomoči za spremljanje in uresničevanje tega zakona.
Vrsto in način vodenja evidenc iz prejšnjega odstavka
določi vlada.

(črtan)

IV. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE DRŽAVNIH POMOČI
DRUŽBAM
21. člen
Družba, ki meni, da izpolnjuje pogoje za dodelitev pomoči
po tem zakonu, pošlje na pristojno ministrstvo vlogo z obrazložitvijo, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke oziroma
dokumentacijo:
– splošne podatke o družbi z izpiskom iz sodnega registra;
– potrdilo, da družba ni v stečajnem postopku;
– poslovno poročilo;
– izjavo, da je za zavarovanje obveznosti po pogodbi o
kreditu sposobna nuditi ustrezne instrumente za zavarovanje
plačil;
– izjavo solidarnih dolžnikov – pristopiti morajo vse odvisne in obvladujoče družbe kreditojemalca, v kolikor take družbe
obstajajo;
– predlog oziroma potrjen program prestrukturiranja.
Pristojno ministrstvo imenuje strokovno medresorsko komisijo, ki vlogo pregleda in pripravi mnenje o izpolnjevanju
pogojev za dodelitev pomoči in predlog za dodelitev vrste in
višine državne pomoči.
Pristojno ministrstvo vključi kot člana komisije tudi predstavnika ministrstva, pristojnega za finance, in ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve.
Pristojno ministrstvo lahko pridobi strokovno mnenje neodvisnega zunanjega strokovnjaka o sprejemljivosti programa
prestrukturiranja glede na dolgoročno sposobnost preživetja
družbe.
V vlogi za dodelitev pomoči je potrebno navesti ali je
družba v preteklosti že prejela pomoč za reševanje oziroma
prestrukturiranje.

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni list
RS, št. 110/02) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
V letu 2003 se v okviru finančnega načrta ministrstva,
pristojnega za gospodarstvo v računu finančnih terjatev in
naložb dodatno zagotovijo sredstva za namene tega zakona
v višini 750.000.000 tolarjev.
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati:
– Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za namene prestrukturiranja za področje industrije in gradbeništva (Uradni
list RS, št. 25/00);
– Uredba o dodeljevanju sredstev za sanacijo gospodarskih družb iz sredstev kupnin (Uradni list RS, št. 52/02).
28. člen
Vlada Republike Slovenije izda predpise iz 2., 4. in 25.
člena tega zakona najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega
zakona.
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah – ZPRPGDT-A (Uradni list RS, št. 91/05) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O GRADITVI OBJEKTOV NA MEJNIH PREHODIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZDVGOMP-UPB1)

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Vloge družb v težavah, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje
za dodelitev državne pomoči in ki so v postopku, se obravnavajo in zaključijo po tem zakonu.
17. člen
Vlada mora v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona
uskladiti Uredbo o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh
gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03) z
določbami tega zakona.
18. člen
Vlada mora izdati podzakonski akt iz 12. in 15. člena tega
zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah – ZPRPGDT-B (Uradni list RS, št. 31/07) vsebuje
naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se zaključijo po določbah tega zakona.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2417.

Zakon o graditvi objektov na mejnih
prehodih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZDVGOMP-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. aprila 2007
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o graditvi objektov
na mejnih prehodih, ki obsega:
– Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo
objektov na mejnih prehodih – ZDVGOMP (Uradni list RS,
št. 111/01 z dne 29. 11. 2001),
– Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS,
št. 110/02 z dne 18. 12. 2002) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih
– ZDVGOMP-A (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007).
Št. 321-10/01-14/4
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EPA 1297-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(infrastrukturni objekti državnega pomena)
(1) Ta zakon ureja določena vprašanja povezana s pridobivanjem nepremičnin, pripravo in sprejemom lokacijskega
načrta za mejni prehod, izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo
objektov na območju mejnega prehoda, ki je potreben zaradi
vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo.
(2) Mejni prehod je infrastrukturni objekt državnega pomena in kot tak javna infrastruktura.
(3) Gradnja mejnega prehoda je v javnem interesu in v
javno korist.
2. člen
(uporaba veljavnih predpisov)
Za pripravo in sprejem prostorskega akta, pridobivanje
zemljišč in izdajo dovoljenja v zvezi z gradnjo mejnega prehoda, se uporabljajo predpisi s področja urejanja naselij in
drugih posegov v prostor, graditve objektov, stavbnih zemljišč,
geodetskih zadev ter drugi predpisi, v kolikor ta zakon ne določa drugače.
3. člen
(investitor)
(1) Investitor graditve mejnega prehoda je Republika
Slovenija. Naloge investitorja za Republiko Slovenijo opravlja
ministrstvo, pristojno za upravo (v nadaljevanju besedila: pooblaščeni investitor).
(2) Pooblaščeni investitor opravlja naloge v zvezi z prostorskim planiranjem in urbanističnim načrtovanjem, finančnim
inženiringom, pridobivanjem nepremičnin ter pripravlja, organizira in vodi graditev mejnega prehoda. Pooblaščeni investitor
tudi vlaga zahteve za uvedbo postopka ureditve meje oboda
in parcelacijo obodnih parcel ureditvenega območja mejnega
prehoda.
4. člen
(ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje mejnega prehoda po tem zakonu
obsega nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega,
carinskega in inšpekcijskega nadzora ter neposredno okolico
z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa
in mejne kontrole.
(2) V ureditveno območje mejnega prehoda spadajo tudi
infrastrukturni objekti in naprave, ki so potrebni za nemoteno
delovanje mejnega prehoda in so izven območja iz prejšnjega
odstavka.
5. člen
(prostorski izvedbeni akti)
Za graditev in pridobivanje nepremičnin v ureditvenem
območju mejnega prehoda so urbanistične podlage poleg lokacijskega načrta po tem zakonu tudi sprejeti lokacijski načrt
po določbah 45.a do 45.j člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 47/97 – v nadaljnjem besedilu: ZUN) in prostorski
izvedbeni akti lokalne skupnosti, če je Vlada Republike
Slovenije v tem okviru določila ureditveno območje mejnega
prehoda.
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2. LOKACIJSKI NAČRT ZA MEJNI PREHOD
6. člen
(obveznost priprave lokacijskega načrta za mejni prehod)
(1) Lokacijski načrt za mejni prehod se sprejme za posamezni mejni prehod.
(2) Kadar je osnutek lokacijskega načrta za mejni prehod
skladen z veljavnimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega in
srednjeročnega planskega akta Republike Slovenije se šteje,
da so s sprejemom lokacijskega načrta za mejni prehod po
postopku, ki je določen s tem zakonom, spremenjene in dopolnjene prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
planskega akta občine, v delu in za območje, ki ga določa
lokacijski načrt za mejni prehod.
7. člen
(vsebina lokacijskega načrta za mejni prehod)
(1) Lokacijski načrt za mejni prehod vsebuje najmanj:
– meje ureditvenega območja posameznega mejnega
prehoda,
– parcelacijski načrt z mejo ureditvenega območja mejnega prehoda,
– seznam parcel na ureditvenem območju mejnega prehoda s površinami in podatki o njihovih lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic,
– ureditveno situacijo z namensko rabo površin ter pogoji za oblikovanje objektov in naprav, njihovo lego, funkcijo
in gabarite,
– rešitve v zvezi z oblikovanjem in vplivi na okolje.
Lokacijski načrt za mejni prehod se izdela na temeljnih
topografskih načrtih in katastrskih načrtih. Ustreznost uporabe
geodetskih podlag potrdi pristojni organ.
(2) Kadar se lokacijski načrt izdeluje za obstoječi mejni
prehod, vsebuje tudi pogoje in rešitve v zvezi s sanacijo obstoječega stanja.
(3) Lokacijski načrt za mejni prehod določi tudi odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, ki so
dopustna pri pripravi projektov in se lahko podrobneje določijo
v postopku za pridobitev enotnega dovoljenja.
8. člen
(program priprave lokacijskega načrta za mejni prehod)
(1) Ministrstvo, pristojno za urejanje prostora, pripravlja
lokacijski načrt za mejni prehod.
(2) Minister, pristojen za urejanje prostora, na pobudo
pooblaščenega investitorja pripravi predlog programa priprave
lokacijskega načrta za mejni prehod, s katerim se podrobneje
določi vsebina lokacijskega načrta, naloge in njihove nosilce pri
pripravi in izvedbi lokacijskega načrta, organe in organizacije,
ki po zakonu dajejo pogoje, mnenja in soglasja k lokacijskemu
načrtu ter roke v postopku izdelave lokacijskega načrta.
(3) Program priprave lokacijskega načrta za mejni prehod
sprejme Vlada Republike Slovenije z odlokom. Odlok vsebuje
tudi seznam parcel v ureditvenem območju mejnega prehoda
iz prvega odstavka prejšnjega člena.
9. člen
(prepovedi)
(1) Z dnem uveljavitve odloka o programu priprave lokacijskega načrta za mejni prehod oziroma uredbe iz drugega
odstavka 12. člena tega zakona velja na ureditvenem območju
mejnega prehoda prepoved prometa z zemljišči in prepoved
spreminjanja mej obstoječih parcel, prepoved spreminjanja
obstoječe namenske rabe prostora in prepoved graditve, razen
tekočih vzdrževalnih del na obstoječih objektih in napravah.
Navedene prepovedi in omejitve ne veljajo za pooblaščenega
investitorja.
(2) Po uveljavitvi odloka o programu priprave lokacijskega
načrta za mejni prehod oziroma po uveljavitvi uredbe iz druge-
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ga odstavka 12. člena tega zakona se na predlog pooblaščenega investitorja prepovedi iz prejšnjega odstavka zaznamujejo
v zemljiški knjigi.
10. člen
(priprava, obravnava in sprejem lokacijskega načrta
za mejni prehod)
(1) Osnutek lokacijskega načrta za mejni prehod mora
biti javno razgrnjen 15 dni na sedežu ministrstva, pristojnega
za urejanje prostora in v občini, kjer se nahaja mejni prehod, ki
je predmet urejanja z lokacijskim načrtom za mejni prehod. K
osnutku lokacijskega načrta za mejni prehod se pridobi mnenje
občine.
(2) V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava
osnutka lokacijskega načrta za mejni prehod. O javni razgrnitvi
ter o kraju in času javne obravnave se javnost obvesti z objavo
v uradnem glasilu in na način, ki je običajen v občini, kjer se
nahaja mejni prehod.
(3) Pripombe in predloge iz javne razgrnitve in obravnave
osnutka lokacijskega načrta za mejni prehod, skupaj s svojim
mnenjem pošlje občina, v kateri je ta razgrnjen, ministrstvu,
pristojnemu za urejanje prostora, najkasneje v roku 15 dni po
končani javni razgrnitvi, sicer se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta za mejni prehod ni pripomb. O utemeljenosti pripomb odloči Vlada Republike Slovenije, na predlog pristojnega
ministra, v roku 15 dni.
(4) Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni osnutek
lokacijskega načrta za mejni prehod ter nanj pridobi soglasja
in mnenja, predpisana z zakonom ali programom priprave
lokacijskega načrta za mejni prehod. Pristojni subjekti morajo dati ali odkloniti soglasje oziroma mnenje v 15 dneh
po prejemu dopolnjenega osnutka lokacijskega načrta za
mejni prehod, sicer se šteje, da je soglasje oziroma mnenje
dano. V primeru odklonitve soglasja oziroma izdaje odklonilnega mnenja, morajo biti navedene konkretne določbe
veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov oziroma uradnih
listin ter izkazan konkreten dejanski stan, na katerih temelji
taka odločitev, sicer se ga ne upošteva. Soglasjedajalec ne
sme odreči soglasja zaradi opustitve pogoja, ki ni določen
z zakonom.
(5) Vlada Republike Slovenije izda uredbo, s katero sprejme lokacijski načrt za mejni prehod.
11. člen
(prenehanje veljavnosti drugih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve lokacijskega načrta za mejni prehod
po tem zakonu prenehajo veljati državni in občinski prostorski
izvedbeni akti za ureditveno območje lokacijskega načrta za
mejni prehod.
3. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN ZA GRADNJO
MEJNIH PREHODOV
12. člen
(javna korist)
(1) Javna korist je izkazana, če je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi gradnje mejnega prehoda in je zanj
sprejet lokacijski načrt, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije.
(2) Javna korist je izkazana, kadar je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi gradnje mejnega prehoda in je urbanistična podlaga zanj prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti,
tudi z uredbo Vlade Republike Slovenije, s katero se na podlagi
elaborata za ugotavljanje javne koristi določi ureditveno območje mejnega prehoda.
(3) Elaborat za ugotavljanje javne koristi iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
– izvleček iz prostorskega izvedbenega akta lokalne skup
nosti,
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– parcelacijski načrt z mejo ureditvenega območja mejnega prehoda,
– seznam parcel na ureditvenem območju mejnega prehoda s površinami in podatki o njihovih lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic,
– obrazložitev javne koristi.
(4) Elaborat za ugotavljanje javne koristi iz prejšnjega
odstavka zagotovi pooblaščeni investitor.
13. člen
(pripravljalna dela)
Za pripravljalna dela po tem zakonu se šteje:
– raziskava zemljišč,
– ureditev meje ureditvenega območja in parcelacija zemljišč ter druga merjenja,
– cenitev nepremičnin.
14. člen
(začetek pripravljalnih del)
(1) Pripravljalna dela iz prejšnjega člena se lahko pričnejo izvajati znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta
za mejni prehod, ko vlada sprejme program priprave lokacijskega načrta za mejni prehod.
(2) Kadar se območje mejnega prehoda ureja s prostorskim izvedbenim aktom lokalne skupnosti, se prične s pripravljalnimi deli iz prejšnjega člena, po ugotovitvi javne koristi.
(3) Po sprejemu programa priprave lokacijskega načrta
za mejni prehod oziroma po izdelavi elaborata iz četrtega
odstavka 12. člena tega zakona mora lastnik nepremičnine
oziroma njen uporabnik dovoliti dostop do te nepremičnine
osebam, ki se na podlagi pogodb za izvajanje pripravljalnih
del izkažejo z ustreznim pooblastilom pooblaščenega investitorja.
(4) Izvajalec pripravljalnih del pisno obvesti lastnika oziroma uporabnika nepremičnine najmanj 3 dni pred pričetkom
izvajanja del.
(5) Lastniku oziroma uporabniku nepremičnine, ki mu
je zaradi pripravljalnih del nastala škoda, plača odškodnino
investitor.
15. člen
(izvedba postopka ureditve meje in parcelacije)
(1) Parcelacija se izvede na podlagi izdelanih parcelacijskih načrtov.
(2) Nenavzočnost predpisano vabljenih lastnikov oziroma uporabnikov v postopku ureditve mej in parcelacije ali
njihovo nestrinjanje s tako izvršenim zamejničenjem ne zadrži
postopka za evidentiranje mej oziroma izvedbo sprememb
glede novo nastalih mej v zemljiškem katastru in ustreznih
zaznamb v zemljiški knjigi ter pridobitve dovoljenja za gradnjo
mejnega prehoda.
(3) Postopki po določbah tega člena se štejejo za nujne.
16. člen
(postopek sporazumevanja)
(1) Po uveljavitvi odloka o programu priprave lokacijskega načrta za mejni prehod ali po uveljavitvi uredbe Vlade
Republike Slovenije iz drugega odstavka 12. člena tega zakona, se lastnikom nepremičnin predlaga sklenitev pogodbe
zaradi odkupa njihove nepremičnine, v vrednosti, ki jo oceni
sodni cenilec.
(2) Če se lastnik nepremičnine ne strinja s predlagano
cenitvijo, mora v roku 15 dni v pisni obliki to sporočiti pooblaščenemu investitorju. Na to mora biti lastnik nepremičnine
izrecno opozorjen ob vročitvi ponudbe za odkup njegove
nepremičnine in cenitve.
(3) Ugovori lastnika na vročeno cenitev se takoj preverijo
z drugim cenilcem. Če se lastnik nepremičnine ne strinja tudi
z drugo cenitvijo, mora v roku 15 dni v pisni obliki to sporočiti
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pooblaščenemu investitorju. Na to mora biti lastnik nepremičnine izrecno opozorjen ob vročitvi druge cenitve.
(4) Za vročanje spisov po določbah tega člena se uporabljajo predpisi, ki določajo način vročanja v upravnem postopku.
(5) Če je bil za nepremičnino z lastnikom že sklenjen
sporazum za plačilo odškodnine, postopka sporazumevanja
po tem zakonu ni treba izvesti. V tem primeru se lastnika
nepremičnine pozove k podpisu pogodbe o prenosu lastninske pravice.
17. člen
(nadomeščanje kmetijskih zemljišč)
(1) Pri iskanju ustreznega nadomestnega kmetijskega
zemljišča ali gozda za kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot svojo glavno dejavnost, in za lastnike, katerih kmetijska zemljišča ali gozd so zajeta v ureditvenem območju
mejnega prehoda, mora sodelovati Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.
(2) Pri izbiri nadomestnih zemljišč, je treba upoštevati
pravice dejanskih uporabnikov teh zemljišč, ki izvirajo iz
drugih predpisov.
(3) Listine v zvezi z možnostjo razpolaganja z zemljišči,
ki naj bi bila ponujena kot nadomestno zemljišče glede na
določbe zakona o denacionalizaciji, priskrbi pooblaščeni
investitor.
(4) Če Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije razpolaga z ustreznim zemljiščem, se le-to uporabi
kot nadomestno zemljišče.
18. člen
(odškodnina za objekte)
(1) Če je zaradi gradnje mejnega prehoda treba porušiti določen objekt, mora investitor lastniku takega objekta
zagotoviti pravično odškodnino. Odškodnino določi sodni
cenilec.
(2) Pri določanju odškodnine se odškodnini, določeni
po drugih predpisih, doda vrednost, ki lastniku objekta zagotavlja nadomestni objekt v enaki velikosti, funkciji in kvaliteti
gradnje, skladno z veljavnimi standardi in predpisi.
(3) Če se z lastnikom nepremičnine doseže sporazum o
nadomestni gradnji objekta, nosi investitor stroške projektne
in druge tehnične dokumentacije ter plačilo odškodnine za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma
gozda in komunalnega prispevka.
19. člen
(nadomestilo v naravi)
(1) Če se z lastnikom nepremičnine, ki jo je treba pridobiti, doseže sporazum za nadomestilo v naravi, je potrebno razpoložljive nadomestne nepremičnine poiskati na trgu
oziroma sprejeti ponudbo za nepremičnino, ki jo predlaga
lastnik.
(2) Pri iskanju nadomestne nepremičnine se upoštevajo
zahteve lastnika, katerega nepremičnino je treba pridobiti
tako, da se z nadomestno nepremičnino njegove razmere
ne bodo bistveno poslabšale v nobeni pomembni okoliščini
in bo kar najbolj ustrezala njegovim interesom.
20. člen
(pravice lastnika nepremičnine)
(1) Na zahtevo lastnika, katerega nepremičnino je treba
pridobiti, pa si je sam našel nadomestno nepremičnino, se to
nepremičnino odkupi in prenese na lastnika, če je s cenitvijo
obeh nepremičnin ugotovljena njuna enakovrednost.
(2) Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine
nižja od vrednosti ocenjene nepremičnine lastnika, ki jo je
treba pridobiti in lastnik pristane na tako nadomestilo, se
lastniku plača razlika v gotovini.
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(3) Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine,
ki jo želi pridobiti lastnik, katerega nepremičnino je treba
pridobiti, višja od vrednosti ocenjene njegove nepremičnine,
se nadomestno nepremičnino odkupi, če lastnik plača razliko
v vrednosti obeh nepremičnin.
21. člen
(uvedba postopka razlastitve)
(1) Ko pooblaščeni investitor sprejme obvestilo lastnika nepremičnine, da se tudi z drugo cenitvijo iz tretjega
odstavka 16. člena tega zakona ne strinja ali je rok brezuspešno potekel, se šteje, da sporazum med pooblaščenim
investitorjem in lastnikom o odkupu oziroma nadomestitvi
nepremičnine ni dosežen. Pooblaščeni investitor lahko takoj poda predlog za razlastitev pristojnemu organu in o tem
obvesti lastnika nepremičnine. Obvestilo mora biti lastniku
nepremičnine osebno vročeno.
(2) Postopek za razlastitev nepremičnine se lahko uvede po ugotovitvi javne koristi.
(3) Za vodenje postopka razlastitve se ne uporabljajo
določbe od 100. do 103. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1;
v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1). Upravni organ, ki vodi
postopek razlastitve, odloči o zadevi prednostno na podlagi
104. člena ZUreP-1.
4. DOVOLJEVANJE POSEGOV V PROSTOR
22. člen
(pristojnost za izdajo dovoljenja)
(1) Za gradnjo mejnih prehodov iz 1. člena tega zakona
se izda enotno dovoljenje.
(2) Enotno dovoljenje za gradnjo mejnih prehodov izda
ministrstvo, pristojno za urejanje prostora.
23. člen
(zahteva za enotno dovoljenje)
V zahtevi za izdajo enotnega dovoljenja za mejni prehod mora pooblaščeni investitor navesti osnovne podatke o
naravnih lastnostih, grajenih strukturah in obremenitvi okolja
na določenem območju, velikosti, namenu in zmogljivosti
mejnega prehoda, prostorskem izvedbenem aktu ter priložiti
dokazilo, da ima pravico graditi na zemljišču ali drugače
posegati v prostor.
24. člen
(določitev lokacijskih pogojev)
(1) V upravnem postopku izdaje enotnega dovoljenja
se podrobnejši lokacijski pogoji in drugi pogoji za izdelavo
projekta za pridobivanje enotnega dovoljenja lahko določijo
na obravnavi, kadar ti niso podrobno določeni v prostorskem
izvedbenem aktu. Obravnava se praviloma opravi na kraju
samem (v nadaljnjem besedilu: lokacijska obravnava).
(2) Obravnave se morajo poleg pooblaščenega investitorja udeležiti naslednji subjekti (v nadaljnjem besedilu:
udeleženci):
– organi in organizacije, ki dajejo soglasja k dovoljenju
za poseg v prostor in tisti, ki po predpisu dajejo soglasja k
prostorskim izvedbenim aktom, na lokacijsko dokumentacijo
oziroma lokacijo ali h gradnji oziroma graditvi (v nadaljnjem
besedilu: soglasjedajalci),
– organi in organizacije, ki so nosilci gospodarskih javnih služb, katerih infrastruktura bo prizadeta z določenim
mejnim prehodom, ali katerih infrastruktura bo potrebna za
določen mejni prehod,
– občina.
(3) Udeleženci na obravnavi ali najkasneje v 3 dneh po
obravnavi določijo pogoje za izdelavo projekta za pridobitev
enotnega dovoljenja. Če udeleženci ne določijo pogojev
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ali se ne udeležijo obravnave kljub pravilno vročenemu
vabilu, se šteje, da za izdelavo projektov nimajo posebnih
pogojev.
(4) Če soglasjedajalec v danih pogojih ne navede pravne podlage zanje, se takšni pogoji štejejo le kot priporočilo.
(5) Soglasjedajalci morajo izdati soglasje najkasneje v
15 dneh po prejemu zahtevka za soglasje.
(6) Soglasjedajalec ne sme odreči soglasja zaradi opustitve pogoja v projektu za pridobitev enotnega dovoljenja, ki
nima pravne podlage ali ga ni dal na lokacijski obravnavi.
25. člen
(enotno dovoljenje)
(1) Enotno dovoljenje za mejne prehode se izda skladno s prostorskim izvedbenim aktom in podrobnejšimi pogoji
iz lokacijske obravnave na podlagi:
– dokazila, da ima investitor pravico graditi na določenem zemljišču oziroma drugače posegati v prostor;
– projekta za pridobitev enotnega dovoljenja,
– soglasij pristojnih organov in organizacij, ki jih po zakonu dajejo k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
ali h gradbenemu dovoljenju.
(2) Projekt za pridobitev enotnega dovoljenja je projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi
objektov, ki vsebuje tudi ureditveno situacijo z namensko
rabo površin, s prikazom vseh objektov in naprav ter njihovo
lego, funkcijo in gabariti, infrastrukturne ureditve in ureditve
skupnih površin ter rešitve v zvezi z vplivi na okolje izdelane
v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti.
(3) Kadar prostorski izvedbeni akt vsebuje sestavine iz
prejšnjega odstavka, se projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja priloži le izvleček iz tega akta.
26. člen
(varstvo okolja)
Kadar je za mejni prehod potrebno izvesti presojo vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja se šteje, da so
zahteve o sodelovanju javnosti iz tega zakona izpolnjene z
javno razgrnitvijo osnutka lokacijskega načrta po tem zakonu
in lokacijskega načrta po določbah 45.a do 45.j člena ZUN.
5. DOKAZILA
27. člen
(dokazilo o pravici graditi na zemljišču)
(1) Za dokaz iz 25. člena tega zakona se štejejo sklenjene pogodbe z lastniki nepremičnin oziroma eden od naslednjih dokazov:
– zemljiškoknjižni izpisek in potrdilo pristojnega organa,
da postopki o kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacijah
po predpisih o kmetijskih zemljiščih niso dokončani;
– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki po predpisih o denacionalizaciji;
– potrdilo pristojnega sodišča, da niso dokončani zapuščinski postopki po predpisih o dedovanju oziroma po
predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev;
– historični izpisek iz zemljiške knjige, da je bila nepremičnina vknjižena na agrarne skupnosti oziroma potrdilo
pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja
premoženja po predpisih o ponovni vzpostavitvi agrarnih
skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic);
– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po predpisih o zadrugah;
– zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina vknjižena
kot javno dobro;
– izjava pooblaščenega investitorja, da je bil izveden
postopek sporazumevanja z lastnikom v skladu s tem zakonom in potrdilo pristojnega organa, da je vložen predlog
za razlastitev.
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(2) Izjavi pooblaščenega investitorja iz zadnje alinee
prejšnjega odstavka morajo biti priloženi dokazi o izpolnitvi
obveznosti iz 16. člena tega zakona.
(3) Takoj po končanih postopkih iz prve do šeste alinee
prvega odstavka tega člena, pooblaščeni investitor izvede z
lastniki nepremičnin postopek za pridobitev nepremičnin v
skladu s predpisi o razlastitvi in s tem zakonom.
(4) Pooblaščeni investitor prične z gradbenimi deli v skladu z enotnim dovoljenjem.

6. FINANCIRANJE IZGRADNJE MEJNIH PREHODOV
28. člen
(sredstva za izgradnjo)
Sredstva za pridobivanje nepremičnin in graditev mejnih
prehodov po tem zakonu, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije iz rednih proračunskih sredstev, donacij in drugih
virov ter se uporabljajo v skladu s pravili, ki urejajo proračunsko
financiranje.

Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih – ZDVGOMP (Uradni
list RS, št. 111/01) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
7. PREHODNE DOLOČBE
29. člen
(začeti postopki)
(1) Začeti postopki za izdajo lokacijskih, gradbenih ali
enotnih dovoljenj se nadaljujejo po tem zakonu.
(2) Za mejne prehode se ne uporabljajo določbe 73. člena
ZUN, razen v območjih in objektih kulturne dediščine, ki so
varovani po zakonu.

Uradni list Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2418.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prvega
in drugega odstavka 163. člena Ustave Republike Slovenije
ter 9. in 12. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 in 64/01 – ZPKSMS) objavljam

POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri
prosta mesta sodnikov ustavnega sodišča
Predsednik ustavnega sodišča me je obvestil, da izteče
mandat trem sodnikom ustavnega sodišča dne 30. oktobra
2007.
Zato objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri prosta mesta sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen
državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star
najmanj 40 let.
Predloge za možne kandidate za sodnike ustavnega sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti
listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, posebej
mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je
kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 001-23-3/2007
Ljubljana, dne 17. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

8. KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2419.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na
mejnih prehodih – ZDVGOMP-A (Uradni list RS, št. 14/07)
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA DOLOČBA
10. člen
(1) Če ob uveljavitvi tega zakona obstoječe območje mejnega prehoda poteka po nepremičninah, ki niso v lasti Republike
Slovenije, razlastitveni upravičenec za vložitev zahteve za razlastitev ni vezan na rok iz drugega odstavka 95. člena ZUreP-1.
(2) Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
zakona, se zaključijo po določilih tega zakona.

KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za tri prosta mesta sodnikov
ustavnega sodišča

Poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za eno prosto mesto sodnika
ustavnega sodišča

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prvega
in drugega odstavka 163. člena Ustave Republike Slovenije
ter 9. in 12. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 in 64/01 – ZPKSMS) objavljam

POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno
prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
Predsednik ustavnega sodišča me je obvestil, da izteče
mandat sodnici ustavnega sodišča dne 31. oktobra 2007.
Zato objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen
državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star
najmanj 40 let.

Uradni list Republike Slovenije
Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti
listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, posebej
mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je
kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 001-23-2/2007
Ljubljana, dne 17. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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2. pripravo proračunskega memoranduma in določitev
državnih razvojnih prioritet,
3. postopke in dokumente za pripravo predloga, predloga
sprememb, predloga rebalansa državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti ter drugih, s temi akti
povezanih dokumentov.
(2) Ta uredba se smiselno uporablja za pripravo predlogov finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna,
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ).
(3) Ta uredba se smiselno uporablja tudi za pripravo dokumentov razvojnega načrtovanja na regionalni ravni, za pripravo
stališč vlade do dokumentov razvojnega načrtovanja na ravni
Evropske unije in mednarodnih organizacij ter do prevzemanja
obveznosti na mednarodni ravni.
2. člen

Odlok o pomilostitvi

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 1. člena Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 45/95 in 86/04) izdajam

ODLOK
o pomilostitvi
ODPUSTI SE IZVRŠITEV KAZNI
Leopoldu Knezu, roj. 10. 2. 1933 v Podstrmcu, se s pomilostitvijo odpusti izvršitev 3 (treh) mesecev izrečene kazni zapora.
Dejanu Bajiću, roj. 26. 3. 1971 v Mariboru, se s pomilostitvijo odpusti plačilo preostanka denarne kazni v višini
150.000,00 SIT (625,94 €) in stroškov kazenskega postopka v
višini 41.400,00 SIT (172,76 €).
Št. 725-02-6/2007
Ljubljana, dne 17. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
2421.

Št.

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja
in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih
lokalnih skupnosti

Na podlagi 21. člena in drugega odstavka 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dokumentih razvojnega načrtovanja in
postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih
skupnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba ureja:
1. način priprave razvojnih dokumentov in spremljanja
izvajanja razvojnih politik, ki jih predlaga, sprejema ali izvaja
vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada),

(pomen izrazov)
(1) Izrazi uporabljeni v tej uredbi imajo pomen, kot ga določa 3. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP in 14/07 – ZSPDPO; v nadaljnjem besedilu: ZJF).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek imajo naslednji izrazi,
uporabljeni v tej uredbi, naslednji pomen:
1. predlog proračuna je predlog državnega proračuna ali
proračuna samoupravne lokalne skupnosti za leto, ki sledi letu
zadnjega sprejetega proračuna;
2. predlog sprememb proračuna je predlog sprememb
in dopolnitev sprejetega državnega proračuna ali proračuna
samoupravne lokalne skupnosti za leto, ki sledi letu izvrševanja
proračuna;
3. predlog rebalansa proračuna je predlog sprememb in
dopolnitev državnega proračuna ali proračuna samoupravne
lokalne skupnosti med proračunskim letom;
4. dopolnjen predlog proračuna je akt, ki ga vlada pripravi skladno s poslovnikom državnega zbora med postopkom
obravnave in sprejemanja proračuna v državnem zboru;
5. institucionalna klasifikacija izdatkov proračuna je razvrstitev proračunskih izdatkov po neposrednih uporabnikih proračuna in je določena s sprejetim proračunom;
6. ekonomska klasifikacija javno finančnih prejemkov in
izdatkov je določena s predpisanim kontnim načrtom;
7. programska klasifikacija izdatkov proračuna je klasifikacija, kot je predpisana s posebnim predpisom, ki ga izda minister, pristojen za finance. Programska klasifikacija prikazuje
izdatke po področjih proračunske porabe, glavnih programih
in podprogramih;
8. področja proračunske porabe so področja, na katerih
država deluje in nudi storitve ter v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov proračuna, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna;
9. glavni program je splošni program, ki je del področja
proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih uporabnikov proračuna. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske
porabe, in kazalnike učinkovitosti ter uspešnosti;
10. podprogram je program, ki je del glavnega programa,
v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma
enega neposrednega uporabnika proračuna. Podprogram ima
jasno določene specifične cilje in kazalnike učinkovitosti ter
uspešnosti, z njim pa se izvajajo cilji glavnega programa;
11. projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki
izpolnjujejo natančno določeno funkcijo (tehnično–tehnološko)
in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče
presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt
ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca;
12. scenarij je dokument, ki kvantitativno in kvalitativno
opredeljuje in pojasnjuje možne prihodnje in med seboj po-
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vezane dogodke in njihove posledice. V scenariju se poskuša
identificirati nabor vhodnih spremenljivk (npr. inflacija, obrestne
mere), ki pripeljejo do določenih stanj;
13. državna razvojna prioriteta je naloga, ki jo vlada določi
kot prednostno;
14. predlagatelji finančnih načrtov so neposredni uporabniki proračuna, določeni v drugem odstavku 19. člena ZJF in
drugi neposredni uporabniki, ki nimajo svojega predlagatelja
finančnega načrta;
15. leto t označuje tekoče proračunsko leto;
16. leto t+n označuje prihodnje proračunsko leto, pri čemer n označuje zaporedno leto, ki sledi tekočemu proračunskemu letu;
17. razvojno načrtovanje je proces priprave strateških
dokumentov kot so strategija razvoja Slovenije, državni razvojni program in resolucija o nacionalnih razvojnih projektih ter
razvojnih dokumentov nižjih ravni (npr. sektorskih) in drugih
vladnih gradiv, ki pomembno vplivajo na razvoj.

(2) Izvedbeni dokument razvojnega načrtovanja je državni
razvojni program.
(3) Drugi dokumenti razvojnega načrtovanja, za katere
veljajo določbe te uredbe, so:
– resolucija o nacionalnih razvojnih projektih,
– nacionalni strateški referenčni okvir,
– področne in sektorske strategije, resolucije in nacionalni
programi razvoja, ki jih pripravlja vlada v skladu z nacionalno
zakonodajo in sprejetim programom dela,
– razvojni dokumenti, ki jih vlada pripravlja ali sodeluje pri
njihovi pripravi v skladu s pravnim redom Evropske unije ali v
skladu s pravili mednarodnih organizacij.
(4) Poleg dokumentov iz prejšnjih odstavkov so predmet
sodelovanja in usklajevanja tudi drugi dokumenti, ki vsebujejo
sektorske in regijske politike ter tudi druga vladna gradiva,
kadar po svojih učinkih presegajo resorne in regijske razvojne
cilje in tako pomembno vplivajo na doseganje skupnih razvojnih
ciljev vlade.

II. DOKUMENTI RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA
IN IZVAJANJA RAZVOJNIH POLITIK VLADE

(strategija razvoja Slovenije)

6. člen

1. Dokumenti razvojnega načrtovanja
3. člen
(načela razvojnih politik vlade)
Pri pripravi in izvajanju razvojnih politik vlade so dolžni
njihovi pripravljalci in izvajalci spoštovati:
– načelo upoštevanja razvojnih prioritet,
– načelo upoštevanja ekonomskih, socialnih in prostorskih možnosti in omejitev,
– načelo trajnostnega razvoja,
– načelo partnerstva s socialnimi in regionalnimi partnerji
ter civilno družbo in
– načelo informiranja.
4. člen
(obseg razvojnih politik vlade)
(1) Razvojne politike vlade obsegajo:
– politike in ukrepe, ki jih za doseganje razvojnih ciljev
Republike Slovenije in za izvajanje razvojnih strategij sprejema
ali predlaga vlada,
– razvojne politike Evropske unije, mednarodnih organizacij ter druge mednarodno sprejete obveznosti, ki zavezujejo
Republiko Slovenijo in vplivajo na doseganje njenih razvojnih
ciljev.
(2) Razvojne politike vlade vsebinsko zajemajo in opredeljujejo dokumenti razvojnega načrtovanja, določeni v tej uredbi,
in druga vladna gradiva, ki pomembno vplivajo na razvoj.
(3) Aktivnosti, povezane z razvojnimi politikami vlade, obsegajo zlasti:
– razvojno načrtovanje,
– medsebojno usklajevanje in skupno delovanje razvojnih
politik vlade,
– izvajanje sprejetih razvojnih politik vlade,
– spremljanje in vrednotenje razvojnih politik vlade, kot
podlage za odločitve o spremembah izvajanja razvojnih politik
vlade ter poročanje o ugotovitvah,
– spreminjanje razvojnih politik ob odstopanju dejanskih
gibanj od predvidenih ali če obstoječi ukrepi ne dajejo predvidenih rezultatov,
– oblikovanje podpore in evidenc za spremljanje izvajanja
in merjenje učinkovitosti razvojnih politik.
5. člen
(dokumenti razvojnega načrtovanja)
(1) Strateški dokument razvojnega načrtovanja je strategija razvoja Slovenije.

(1) Strategija razvoja Slovenije je strateški razvojni dokument vlade, ki na podlagi razvojnih dosežkov in izzivov v državi
ter svetovnih in evropskih trendov opredeljuje vizijo razvoja,
razvojne cilje, strateške usmeritve in prioritete razvojne politike
ter temeljne naloge vlade za njihovo uresničevanje.
(2) Strategija razvoja Slovenije je sintezni indikativni dokument, ki upošteva ekonomske, socialne, kulturne, prostorske, okoljske, regijske, sektorske in druge razvojne možnosti
in omejitve.
7. člen
(državni razvojni program)
(1) Državni razvojni program je izvedbeni dokument
razvojnega načrtovanja, ki s strategijo razvoja Slovenije
sprejete strateške usmeritve in razvojne prioritete operativno
razdela na indikativno finančno ovrednotene programe, pri
čemer upošteva oziroma zajame tudi vse druge dokumente
razvojnega načrtovanja, ter za njih predvidi tudi ustrezne
(nacionalne in mednarodne, javne in zasebne) vire financiranja.
(2) Pri pripravi programov državni razvojni program upošteva sprejete mednarodne obveznosti, pravila Evropske unije,
zlasti pri črpanju sredstev evropskega proračuna, ter razvojne
pobude regij in civilne družbe.
(3) Državni razvojni program pri izkazovanju finančno
ovrednotenih programov upošteva programsko klasifikacijo
državnega proračuna.
8. člen
(drugi dokumenti razvojnega načrtovanja)
(1) Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih temelji na
strategiji razvoja Slovenije in opredeljuje velike razvojno–investicijske projekte nacionalnega pomena v prihodnjem srednjeročnem ali dolgoročnem obdobju. Projekti in programi zajeti v
resoluciji, ki se bodo izvajali v obdobju veljavnosti državnega
razvojnega programa, so njegov sestavni del.
(2) Nacionalni strateški referenčni okvir (v nadaljevanju
NSRO) je dokument razvojnega načrtovanja, ki zagotavlja, da
je pomoč skladov kohezijske politike usklajena s kohezijsko
politiko EU in določa povezavo med prednostnimi nalogami EU
na eni strani ter strateškimi in izvedbenimi dokumenti razvojnega načrtovanja na drugi strani. NSRO je podlaga za pripravo
operativnih programov v okviru evropskih skladov kohezijske
politike.
(3) Področne ali sektorske strategije, resolucije in nacionalni programi opredeljujejo razvoj posameznih dejavnosti,
sektorjev ali območij države. Postopek priprave, vsebino in
trajanje teh dokumentov praviloma določajo področne ali sektorske institucionalne ureditve.
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(4) Dokumenti, ki jih vlada pripravlja ali sodeluje pri njihovi
pripravi v skladu s pravnim redom Evropske unije ali v skladu
s pravili mednarodnih organizacij, se pripravljajo po postopkih, z vsebino in z roki veljavnosti, kot jih določajo pravni red
Evropske unije ali pravila mednarodnih organizacij. Pri tem
se spoštujeta načelo usklajenosti mednarodnih obveznosti z
nacionalnimi razvojnimi prioritetami in cilji ter načelo izogibanja
podvajanju vsebin dokumentov razvojnega načrtovanja.
9. člen
(sestavine dokumentov razvojnega načrtovanja)
(1) Obvezne sestavine izvedbenih in drugih dokumentov
razvojnega načrtovanja ter drugih vladnih gradiv, ki pomembno
vplivajo na doseganje razvojnih ciljev, so:
– izvedbeni cilji in prikaz njihove usklajenosti s strateškimi
razvojnimi cilji, usmeritvami in prioritetami;
– pričakovani razvojni učinki;
– fizični in finančni kazalniki, primerni za spremljanje uresničevanja in merjenje doseganja ciljev in razvojnih učinkov;
– finančni načrt s prikazom skupnih stroškov in virov financiranja (nacionalnih in mednarodnih, javnih in zasebnih);
– opredeljene potrebe po prostoru;
– celovita presoja vplivov na okolje;
– institucionalni okvir in organizacija izvajanja, vrednotenja in nadzora;
– prikaz aktivnosti za uveljavitev načela partnerstva s
socialnimi in regionalnimi partnerji ter s civilno družbo ter vključevanja strokovne javnosti v postopkih priprave in izvajanja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko za izvedbene in
druge dokumente razvojnega načrtovanja ter druga vladna
gradiva, ki pomembno vplivajo na doseganje razvojnih ciljev,
vlada s sklepom določi druge obvezne sestavine.
(3) Kot vir pri oblikovanju finančnih in fizičnih kazalnikov
se uporabljajo uradni statistični podatki. Kot dopolnitev se lahko uporabljajo tudi drugi uradni viri, izjemoma pa tudi rezultati
drugih metodološko ustreznih raziskav.
10. člen
(nosilci priprave posameznih dokumentov
razvojnega načrtovanja)
(1) Strategijo razvoja Slovenije pripravita, na podlagi
sklepa vlade, Urad Republike Slovenije za makroekonomske
analize in razvoj (v nadaljnjem besedilu: UMAR) in služba vlade
Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu: SVR).
(2) Državni razvojni program pripravi SVR ob sodelovanju
UMAR, ministrstva, pristojnega za finance (v nadaljnjem besedilu: MF) in službe vlade, pristojne za lokalno samoupravo in
regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: SVLR).
(3) Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih pripravi
SVR.
(4) Nacionalni strateški referenčni okvir pripravi SVLR.
(5) Druge dokumente razvojnega načrtovanja pripravijo
ministrstva in vladne službe glede na delovno področje oziroma
področne ali sektorske predpise.
11. člen
(vključevanje civilne družbe in strokovne javnosti)
(1) Nevladne organizacije dajo pobudo za pripravo ali
spremembo dokumenta razvojnega načrtovanja ali pa izrazijo
interes za sodelovanje pri usklajevanju dokumenta, ki ga pripravlja vlada.
(2) V postopku priprave in spremljanja dokumentov razvojne politike nevladne organizacije, strokovna združenja in
druga zainteresirana javnost sodelujejo v skladu z 9. in 17.
členom te uredbe.
(3) Glede na vsebino dokumentov in svojo pristojnost v
postopku priprave in spremljanja dokumentov razvojne politike
sodelujejo sveti in drugi organi, ki jih kot strokovno posvetovalna telesa imenujejo vlada ali ministri, Ekonomsko socialni svet
in druge institucije za usklajevanje družbenih interesov.
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2. Medsebojno usklajevanje razvojnih politik vlade
12. člen
(Medsebojna skladnost razvojnih politik vlade)
(1) Razvojne politike vlade, ki jih v skladu s 4. členom
te uredbe zajemajo in vsebinsko opredeljujejo dokumenti razvojnega načrtovanja in druga vladna gradiva, ki pomembno
vplivajo na razvoj, morajo biti medsebojno usklajeni ter morajo
temeljiti na uradnih makroekonomskih in drugih napovedih in
projekcijah. Državni razvojni program in resolucija o nacionalnih razvojnih projektih morata biti usklajena s strategijo razvoja
Slovenije. Drugi dokumenti razvojnega načrtovanja in vladna
gradiva, ki pomembno vplivajo na razvoj, morajo biti usklajeni
s strategijo razvoja Slovenije, državnim razvojnim programom
in resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih.
(2) Razvojne politike vlade in državni proračun morajo
biti medsebojno usklajeni na način, ki je določen v 14. členu
te uredbe.
13. člen
(skladnost razvojnih politik vlade z makroekonomskimi
napovedmi in projekcijami)
(1) Podlaga za načrtovanje razvojnih politik vlade so napovedi gospodarskih gibanj ter dolgoročne projekcije, ki jih
pripravlja UMAR.
(2) Napoved gospodarskih gibanj vključuje napoved makroekonomskih agregatov za tekoče in naslednji dve leti ter srednjeročni scenarij, ki vključuje napovedi vsaj za t+4 let. Pripravi
se kot nepristranska napoved ob upoštevanju ekonomskih politik, ki so v veljavi v času njene priprave. Poleg osnovne napovedi
se pripravi tudi alternativna napoved ob predpostavki realizacije
glavnih tveganj za uresničitev osnovne napovedi. Kadar je to
smiselno, se poleg osnovne napovedi pripravi tudi ocena učinkov večjih predvidenih sprememb ekonomskih politik.
(3) Napoved gospodarskih gibanj se pripravi dvakrat letno. Pomladanska napoved se pripravi v dvajsetih dneh po objavi uradnih statističnih podatkov o gospodarski rasti v zadnjem
četrtletju preteklega leta in najpozneje do 31. marca tekočega
leta, jesenska napoved pa v dvajsetih dneh po objavi uradnih
statističnih podatkov o gospodarski rasti v drugem četrtletju
tekočega leta in najpozneje do 30. septembra tekočega leta.
Po objavi podatkov za prvo in tretje četrtletje UMAR preveri
uresničevanje napovedi.
(4) Vlada se z napovedjo gospodarskih gibanj seznani
in opravi splošno razpravo o ekonomskih gibanjih in politikah.
Napoved je javna in se z ustrezno obrazložitvijo objavi naslednji
dan po opravljeni splošni razpravi.
(5) Strategija razvoja Slovenije vsebuje tudi ciljni razvojni
scenarij, ki kaže vrednosti ključnih razvojnih kazalnikov, ki
bi jih dosegli ob optimalni uveljavitvi strateških usmeritev in
učinkovitem izvajanju prioritet razvojne politike. Ciljni razvojni
scenarij se spremeni, če pride do pomembnejših sprememb
strategije ali če so ugotovljena bistvena odstopanja od njegovega uresničevanja.
(6) Podlaga za dolgoročno načrtovanje, ki presega obdobje
strategije razvoja Slovenije, so dolgoročne projekcije, katerih
pripravo koordinira UMAR v sodelovanju z drugimi pristojnimi
institucijami. Dolgoročne projekcije se ažurirajo vsakih pet let, ali
prej, če pride do večjih odstopanj od njihovega uresničevanja.
14. člen
(skladnost razvojnih politik vlade z javno finančnimi
možnostmi)
(1) Strategija razvoja Slovenije je strateški okvir za pripravo predloga proračuna in drugih proračunskih dokumentov.
(2) Programi in projekti državnega razvojnega programa,
drugi dokumenti razvojnega načrtovanja in druga gradiva vlade,
ki pomembno vplivajo na razvoj, morajo biti v delu v katerem
so (so)financirani z javno finančnimi sredstvi, usklajeni z javno
finančnimi možnostmi in se kot usmeritev upoštevajo v postopkih priprave predloga proračuna.
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15. člen

(skladnost razvojnih politik vlade in prostorski načrti)
(1) Programi in projekti državnega razvojnega programa, drugi dokumenti razvojnega načrtovanja ter druga gradiva
vlade, ki pomembno vplivajo na razvoj, ki posegajo v prostor,
morajo biti skladni s predpisi, ki urejajo rabo prostora in z veljavnimi prostorskimi načrti.
(2) Prostorsko in razvojno načrtovanje morata biti vsebinsko in časovno usklajena.
16. člen
(odgovornost za usklajenost razvojnih politik vlade)
(1) Za medsebojno usklajenost dokumentov razvojnega
načrtovanja je odgovoren predstojnik SVR.
(2) Predstojnik SVR je odgovoren tudi za skladnost med
nacionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja in razvojnimi
dokumenti Evropske unije in mednarodnih organizacij.
(3) Predstojnik SVLR je odgovoren za skladnost med
nacionalnimi in regionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja
ter za medsebojno usklajenost dokumentov razvojnega načrtovanja na regionalni ravni.
17. člen
(postopek usklajevanja razvojnih politik vlade)
(1) Postopek usklajevanja razvojnih politik vlade vodi minister ali predstojnik vladne službe, v čigar pristojnost dokument
sodi (nosilec priprave), ob sodelovanju predstojnika SVR.
(2) Nosilec priprave je dolžan v postopek usklajevanja
vključiti vsa ministrstva in vladne službe, na katerih delovno
področje vplivajo predlagani ukrepi, glede na njihovo vsebino
pa tudi organizacije civilne družbe, strokovno javnost in socialne partnerje.
(3) V postopku usklajevanja je nosilec priprave dolžan pridobiti pozitivno mnenje predstojnika SVR o skladnosti predlaganega dokumenta ali politike z usmeritvami strategije razvoja
Slovenije. Predstojnik SVR izda mnenje na podlagi stališča
MF o finančnih posledicah in usklajenostjo z javno finančnimi
zmožnostmi predlaganega dokumenta ali politike.
(4) O vprašanjih, ki v postopku usklajevanja niso bila
soglasno rešena, odloči vlada.
3. Izvajanje sprejetih razvojnih politik
18. člen
(izvajanje razvojnih politik vlade)
(1) Za izvajanje sprejetih razvojnih politik vlade so zadolžena ministrstva in vladne službe v skladu s svojimi delovnimi
področji. Pri izvajanju ravnajo po načelih dobrega gospodarjenja in učinkovitega upravljanja.
(2) SVR spremlja izvajanje razvojnih politik vlade in usklajenost njihovega izvajanja. Če ugotovi neskladnosti, o tem pred
prvo proračunsko sejo obvesti vlado in ji predlaga ustrezne
ukrepe.
19. člen
(izvajanje drugih razvojnih politik)
Vlada, ministrstva in vladne službe izvajajo poleg razvojnih politik vlade tudi druge razvojne politike, sprejete v Državnem zboru Republike Slovenije ali v organih Evropske unije in
mednarodnih organizacij.
4. Spremljanje izvajanja razvojnih politik vlade
in poročanje
20. člen
(spremljanje uresničevanja in poročanje – strateški
in izvedbeni dokumenti razvojnega načrtovanja)
(1) Spremljanje uresničevanja usmeritev, ciljev in prioritet
razvoja, določenih s strategijo razvoja Slovenije, se izvaja s
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poročilom o razvoju. Poročilo o razvoju, ki se pripravlja letno,
spremlja uresničevanje usmeritev, ciljev in prioritet na podlagi
posebnega sistema kazalnikov razvoja, strukturnih kazalnikov
Evropske unije ter drugih kvalitativnih in kvantitativnih meril.
Poročilo pripravlja UMAR vsako leto do 15. aprila.
(2) Učinkovitost programov in projektov državnega razvojnega programa se preverja letno s posebnim poročilom o
učinkovitosti ukrepov razvojne politike, ki ga pripravi nosilec priprave državnega razvojnega programa do 15. aprila, pri čemer
se ocenjuje tako učinkovitost ukrepov s fizičnega in finančnega
vidika kot tudi uspešnost in učinkovitost zagotavljanja in porabe
različnih virov financiranja.
(3) Pri spremljanju strateškega in izvedbenega dokumenta razvojnega načrtovanja se poleg določb tega člena smiselno
uporabljajo tudi določbe 22. člena te uredbe.
(4) Nosilec priprave pred objavo poročila z njim seznani
vlado.
21. člen
(spremljanje uresničevanja in poročanje – drugi dokumenti
razvojnega načrtovanja in druga gradiva vlade, ki pomembno
vplivajo na razvoj)
(1) Nosilec spremljanja uresničevanja in poročanja (v nadaljnjem besedilu: nosilec spremljanja) je praviloma nosilec
dokumenta razvojnega načrtovanja. Vlada lahko ob sprejemu
dokumenta razvojnega načrtovanja in drugih vladnih gradiv, ki
pomenijo ukrepe razvojnih politik vlade, v skladu s 4. členom te
uredbe, določi tudi drugega nosilca spremljanja.
(2) Nosilec spremljanja mora poročati o izvajanju enkrat
letno in sicer do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
Za posamezen dokument razvojnega načrtovanja lahko vlada
določi drugačno dinamiko poročanja.
(3) Nosilec spremljanja poroča v skladu s cilji in kazalniki,
določenimi v dokumentu razvojnega načrtovanja (9. in 22. člen
te uredbe). Nosilec spremljanja lahko po potrebi oblikuje tudi
podrobnejša merila in metodologijo za spremljanje izvajanja
posameznega dokumenta razvojnega načrtovanja.
(4) Nosilec priprave pred objavo poročila z njim seznani
vlado.
22. člen
(metodologija za spremljanje uresničevanja dokumentov)
(1) Podlaga za spremljanje uresničevanja dokumentov in
ciljev ter politik zapisanih v njih, so metodološka navodila, ki jih
kot strokovni pripomoček pripravi UMAR. Metodološka navodila
upoštevajo načela preglednosti (transparentnosti), objektivnosti, mednarodne primerljivosti in podatkovne dostopnosti.
(2) Poročila in vsi podatki, na katerih poročila temeljijo, so
dostopna javnosti. Dostopnost poročil in podatkov se zagotavlja
z objavo na spletnih straneh SVR ali s povezavami do njihovih
primarnih – izvornih lokacij.
23. člen
(enotna evidenca razvojnih politik vlade)
(1) Za razvojne programe, projekte in ukrepe se vodi
enotna evidenca na ravni vlade, ki je zasnovana tako, da
prikazuje:
– finančne podatke po programih in projektih (smiselno
razdeljenih tudi na nižje ravni), ki obsegajo podatke o financerjih (virih financiranja), prejemnikih, namenih, javno finančnih
instrumentih, višini porabljenih finančnih in javno finančnih
sredstev ter druge atribute, ki omogočajo, da osrednja evidenca služi potrebam različnih oblik poročanja (investicije, državne
pomoči, strukturne pomoči ipd.) ter za statistične in analitične
namene,
– podatke o poteku izvajanja programov, projektov in
ukrepov glede na cilje, opredeljene v razvojni politiki vlade, z
možnostjo analitičnega prikaza stanja po organizacijah po vseh
ravneh organizacijske strukture.
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(2) Za metodološko oblikovanje evidence in njene vsebine
je odgovoren predstojnik SVR.
(3) Skrbnik enotne evidence razvojnih politik vlade je
SVR.
(4) Vsi podatki iz evidence, z izjemo zaupnih, so dostopni
vladi in institucijam, ki so odgovorne za spremljanje uresničevanja in poročanje iz 20. in 21. člena te uredbe, ter na zahtevo
tudi subjektu, ki izkaže pravni interes.
5. Spreminjanje razvojnih politik vlade
24. člen
(spreminjanje razvojnih politik vlade: splošno)
(1) Dokument razvojnega načrtovanja ali drugo gradivo
vlade, ki pomembno vpliva na razvoj, se dopolni, spremeni ali
nadomesti z novim, če se ugotovi, da obstoječi dokument ni
uresničljiv, ker je prišlo do velikega odstopanja dejanskih gibanj
od predvidenih, ali ker obstoječi ukrepi ne dajejo predvidenih
rezultatov, ali ker je prišlo do bistvenih sprememb v izhodiščih,
na katerih dokument temelji.
(2) Postopek spreminjanja dokumenta razvojnega načrtovanja ali drugega gradiva vlade, ki pomembno vpliva na
razvoj, sproži nosilec priprave dokumenta, nosilec spremljanja
ali predstojnik SVR. Pobudo za pričetek postopka lahko da
tudi ministrstvo ali služba, ki ni nosilec priprave ali spremljanja,
če se dokument oziroma drugo gradivo vlade nanaša tudi na
zadeve iz njegove delovne pristojnosti.
(3) Organi iz prejšnjega odstavka lahko dajo tudi pobudo, da
vlada sproži postopek za spremembo dokumentov, ki so v pristojnosti Državnega zbora Republike Slovenije (19. člen te uredbe).
(4) Za spremembo dokumentov razvojnega načrtovanja
na regionalni ravni da pobudo predstojnik SVLR.
III. POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREMINJANJA
PRORAČUNA
1. Postopek priprave predloga državnega proračuna
25. člen
(proračunski memorandum)
(1) Proračunski memorandum je v skladu s 14. členom
ZJF akt vlade, s katerim vlada, izhajajoč iz ekonomskih razmer,
strategije razvoja Slovenije in drugih dokumentov razvojnega
načrtovanja, določi:
1. predpostavke gospodarskega razvoja za tekoče in
prihodnji dve leti ter ciljni razvojni scenarij za nadaljnji dve leti,
2. osnovne usmeritve ekonomske in javno finančne politike ter državne razvojne prioritete,
3. oceno prejemkov in izdatkov državnega in proračunov
samoupravnih lokalnih skupnosti, ZPIZ, ZZZS ter konsolidiranih bilanc javnega financiranja (po ekonomski klasifikaciji) do
leta t+4,
4. globalni razrez (oceno) proračunskih izdatkov za področja proračunske porabe in glavne programe do leta t+4,
5. globalni pregled prevzetih obveznosti za proračun, ki
terjajo plačilo v prihodnjih letih,
6. predvidene spremembe državnega premoženja in premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti ter državnega dolga,
dolga samoupravnih lokalnih skupnosti in javnega dolga,
7. usmeritve za določitev politike načrta razvojnih programov in
8. ukrepe, potrebne za realizacijo javno finančnega scenarija.
(2) Na predlog ministra, pristojnega za finance, in predstojnika UMAR vlada na prvi proračunski seji obravnava osnutek proračunskega memoranduma ter sprejme usmeritve za
dopolnitev osnutka proračunskega memoranduma.
(3) Vlada sprejme proračunski memorandum v mesecu
septembru tekočega leta na predlog ministra, pristojnega za
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finance, in predstojnika UMAR in ga posreduje Državnemu
zboru Republike Slovenije.
26. člen
(predhodno zbiranje podatkov)
V drugi polovici aprila tekočega leta izvede ministrstvo,
pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: MF), predhodno
zbiranje podatkov od predlagateljev finančnih načrtov, s katerimi se pridobijo podatki o prenehanju posameznih programov
in o obveznostih za oblikovanje novih programov za leta, za
katera se določi predlog proračuna in ocena konsolidiranih bilanc javnega financiranja. Pri tem se upoštevajo veljavni zakoni
in predvideni zakoni, ki imajo finančne posledice.
27. člen
(prva proračunska seja vlade)
(1) Do 25. maja tekočega leta se skliče prva proračunska
seja vlade, na kateri predsednik vlade, minister, pristojen za
finance, in predstojnik UMAR predstavijo osnutek proračunskega memoranduma.
(2) Vlada se najkasneje na prvi proračunski seji seznani
tudi s poročili iz 20. in 21. člena te uredbe.
(3) Vlada na prvi proračunski seji uskladi in določi:
1. globalni nominalni okvir izdatkov proračuna po ekonomski klasifikaciji z navedbo ciljne višine primanjkljaja ali
presežka za obdobje naslednjih štirih let kakor tudi ciljno višino
dolga države za to obdobje in
2. državne razvojne prioritete za proračunsko obdobje.
28. člen
(usklajevanje proračunskih izdatkov)
(1) Po končani prvi proračunski seji vlade se na podlagi
sklepa vlade prične usklajevanje med MF in predlagatelji finančnih načrtov o razrezu proračunskih izdatkov za leto, za
katero se pripravlja proračun po:
– področjih proračunske porabe,
– glavnih programih in
– proračunskih uporabnikih.
(2) Usklajevanje se zaključi v roku dveh tednov po prvi
proračunski seji.
29. člen
(druga proračunska seja vlade)
(1) Druga proračunska seja vlade se skliče do 15. junija
tekočega leta. Vlada na njej na predlog MF določi:
1. razrez proračunskih izdatkov za področja proračunske
porabe do ravni glavnih programov in
2. razrez po predlagateljih finančnih načrtov.
(2) Vlada pri usklajevanju upošteva opredeljene državne
razvojne prioritete, določene na prvi proračunski seji vlade, in
načelo, da je za povečanje proračunskih izdatkov za posamezne
glavne programe praviloma potrebno zmanjšati proračunske
izdatke na ostalih glavnih programih proračunske porabe tako,
da spremembe ne vplivajo na skupni obseg predlaganih proračunskih izdatkov, ki je določen na prvi proračunski seji vlade.
30. člen
(navodilo za pripravo predloga proračuna)
(1) Skladno s sklepi prve in druge proračunske seje izda
minister, pristojen za finance, navodilo za pripravo predloga
proračuna. Navodilo vsebuje:
1. sklepe prve in druge proračunske seje vlade,
2. temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
3. s strani vlade določen razrez pravic porabe za področja
proračunske porabe in glavne programe ter na podlagi le–tega
izhajajoč razrez pravic porabe po predlagateljih finančnih načrtov, področjih proračunske porabe in glavnih programih, ki
ga pripravi MF,
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4. navodila in roke za pripravo:
– predlogov finančnih načrtov;
– obrazložitev finančnih načrtov;
– načrta razvojnih programov po letih do vključno leta

– predloga programa prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja;
– predloga kadrovskega načrta;
– predloga načrta nabav in gradenj;
– drugih načrtov namenskih in nenamenskih prejemkov
in izdatkov proračuna;
– druga tehnična in vsebinska navodila za pripravo predloga proračuna.
(2) MF pošlje navodilo za pripravo predloga proračuna
predlagateljem finančnih načrtov v desetih dneh po zaključku
druge proračunske seje.
31. člen
(predložitev predlogov finančnih načrtov)
Predlog finančnega načrta predložijo predlagatelji finančnih načrtov MF do 30. julija tekočega leta, če vlada ne določi
drugega roka.
32. člen
(predlogi finančnih načrtov drugih subjektov)
(1) Predlagatelji finančnih načrtov se morajo pri pripravi
svojih finančnih načrtov uskladiti z ZZZS, ZPIZ, javnimi skladi,
javnimi zavodi in agencijami, katerih ustanovitelj je država in
drugimi subjekti, ki se financirajo iz državnega proračuna.
(2) Subjekti iz prvega odstavka tega člena, morajo upoštevaje izhodišča proračunskega memoranduma pripraviti
predloge finančnih načrtov za proračunsko leto za katero se
pripravlja predlog proračuna.
(3) ZZZS posreduje predlog svojega finančnega načrta
ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ZPIZ pa ministrstvu, pristojnemu za delo, družino in socialne zadeve, do 30. avgusta
tekočega leta, ta pa jih do 10. septembra tekočega leta pošljeta
MF, ki ju skupaj s predlogom proračuna predloži vladi.
(4) Javni skladi in agencije, katerih ustanovitelj je država,
pošljejo predlog svojega finančnega načrta resornemu ministrstvu do 30. avgusta tekočega leta, ta pa MF do 10. septembra
tekočega leta, ki jih skupaj s predlogom proračuna predloži
vladi.
33. člen
(predložitev proračunskega memoranduma
in predloga proračuna)
(1) Do 20. septembra tekočega leta minister, pristojen za
finance, predloži vladi v sprejem:
1. proračunski memorandum in
2. predlog proračuna.
(2) Vlada predloži proračunski memorandum in predlog
proračuna Državnemu zboru Republike Slovenije do 1. oktobra
tekočega leta.
34. člen
(napoved gospodarskih gibanj)
(1) Pri pripravi predloga proračuna vlada izhaja iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj.
(2) Vlada upošteva jesenske napovedi gospodarskih gibanj pri oblikovanju dopolnjenega predloga proračuna, skladno
s poslovnikom Državnega zbora Republike Slovenije.
35. člen
(uskladitev obrazložitev finančnih načrtov
s sprejetim proračunom)
(1) Po sprejemu proračuna v Državnem zboru Republike
Slovenije in njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
morajo predlagatelji finančnih načrtov v skladu s 4. odstavkom
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22. člena ZJF pripraviti in dopolniti obrazložitve svojih finančnih
načrtov in jih uskladiti s sprejetim proračunom. Obrazložitve
morajo pripraviti in jih posredovati MF v 40 dneh po uveljavitvi
proračuna.
(2) MF pripravi redakcijo vseh obrazložitev in jih predloži
vladi v sprejem najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.
(3) Vlada sprejme obrazložitev sprejetega proračuna in
jo objavi.
2. Postopek priprave predloga sprememb
državnega proračuna
36. člen
(predlog sprememb proračuna)
(1) Vlada določi predlog sprememb proračuna v primeru,
kadar se bistveno spremenijo predpostavke gospodarskega
razvoja, usmeritve ekonomske in javno finančne politike in v
primeru, da ocena izvršitve tekočega proračuna pomembno
odstopa od sprejetega proračuna.
(2) MF pripravi na podlagi spremenjenih predpostavk
novo oceno prejemkov in izdatkov državnega proračuna za leto
t+1. Upoštevaje nominalni primanjkljaj ali presežek sprejetega
proračuna za leto t+1 pripravi MF nov predlog proračunskih
izdatkov.
(3) Nove ocene prejemkov in izdatkov morajo biti upoštevane v osnutku proračunskega memoranduma.
37. člen
(postopek priprave predloga sprememb proračuna)
(1) V postopku priprave predloga sprememb proračuna
se smiselno uporabijo določbe te uredbe, ki urejajo pripravo
predloga proračuna.
(2) Postopek priprave predloga sprememb proračuna poteka časovno hkrati s pripravo predloga proračuna.
3. Postopek priprave predloga rebalansa
državnega proračuna
38. člen
(postopek priprave predloga rebalansa državnega proračuna)
(1) Postopek priprave predloga rebalansa državnega
proračuna se prične s pripravo izhodišč za pripravo predloga
rebalansa proračuna, ki jih sprejme vlada.
(2) Predlog rebalansa pripravi MF in se pri tem uskladi s
predlagatelji finančnih načrtov.
(3) Predlog rebalansa proračuna se ne pripravi, če izvajanje ukrepov iz 40. člena ZJF uravnoteži proračun. V tem
primeru MF vladi poroča o učinkih ukrepov in o uravnoteženju
proračuna.
4. Postopek priprave predloga, sprememb in rebalansa
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
39. člen
(proračunski priročnik za pripravo predloga proračuna
samoupravne lokalne skupnosti)
(1) Za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti MF pripravi proračunski priročnik za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu:
proračunski priročnik).
(2) Proračunski priročnik vsebuje temeljna ekonomska
izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna in navodila za pripravo splošnega dela proračuna, finančnih načrtov
neposrednih in posrednih uporabnikov ter načrta razvojih
programov.
(3) Proračunski priročnik se pošlje samoupravnim lokalnim skupnostim najkasneje v petnajstih dneh po zaključku
druge proračunske seje vlade.
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40. člen
(postopek priprave predloga, sprememb in rebalansa
proračuna samoupravne lokalne skupnosti)
Postopek priprave predloga, sprememb in rebalansa proračuna samoupravne lokalne skupnosti, samoupravna lokalna
skupnost določi s svojimi akti.
5. Vsebine predlogov finančnih načrtov neposrednih
uporabnikov državnega in proračuna samoupravne
lokalne skupnosti in načrta razvojnih programov
41. člen
(vsebina predloga finančnega načrta)
(1) Predlagatelji finančnih načrtov pripravijo obrazložitve
in podrobne predloge finančnih načrtov po strukturi, ki jo predpiše minister, pristojen za finance.
(2) Obrazložitev predloga finančnega načrta, ki predstavlja tudi program dela in letni izvedbeni načrt predlagatelja finančnega načrta, mora vsebovati naslednje obvezne
sestavine:
1. povzetek ciljev iz dokumentov razvojnega načrtovanja
in glavnih programov ter podprogramov na posameznem področju proračunske porabe;
2. prikaz ciljev projektov in programov v okviru načrta
razvojnih programov;
3. zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije, glavni programi, podprogrami;
4. fizične, finančne in opisne kazalnike, s katerimi se
merijo zastavljeni cilji;
5. izhodišča in kazalnike, na katerih temeljijo izračuni in
ocene potrebnih sredstev;
6. druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko za obrazložitev
finančnega načrta, ki predstavlja tudi program dela in letni
izvedbeni načrt predlagatelja finančnega načrta, minister, pristojen za finance, določi dodatne sestavine.
(4) Pri pripravi predlogov finančnih načrtov predlagatelji
finančnih načrtov upoštevajo:
1. osnutek proračunskega memoranduma in temeljna
ekonomska izhodišča ter predpostavke;
2. razrez pravic porabe, ki ga je določila vlada ali pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti, in
3. navodilo za pripravo predloga proračuna.
42. člen
(vsebina načrta razvojnih programov)
(1) Načrt razvojnih programov je sestavni del državnega
proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki
se prikaže po:
1. strukturi programske klasifikacije;
2. posameznih projektih in programih neposrednih uporabnikov in
3. virih financiranja po posameznih letih za celovito izvedbo projektov in programov.
(2) Načrt razvojnih programov se izdela za obdobje celotnega trajanja v načrt vključenih projektov in programov,
v proračunu pa se prikaže po posameznih projektih in programih ter virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko
leto, na katerega se nanaša, in za naslednja tri leta (do leta
t + 4) za:
1. investicije in investicijske transfere;
2. subvencije in
3. projekte in programe, sofinancirane s sredstvi proračuna Evropske unije.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister, pristojen za finance, z navodilom določi tudi druge projekte in programe ter vire sredstev za njihovo izvedbo, v skladu z drugim
odstavkom tega člena.
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(4) Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob
pripravi predloga proračuna.
43. člen
(načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov
v naslednjih letih)
(1) V načrt razvojnih programov se prednostno uvrsti programe in projekte, ki so že predvideni za izvajanje v letu, za
katero se sprejema proračun, zatem pa se izbira in uvršča programe in projekte, ki se bodo na novo uvrstili v načrt razvojnih
programov.
(2) Načrt razvojnih programov se v letih za katera ni
sprejet razrez iz 29. člena te uredbe ne sme realno povečevati,
razen v primeru, ko je to predvideno s sklepom vlade praviloma
sprejetem na drugi proračunski seji.
44. člen
(pogoji za uvrstitev programov in projektov
v načrt razvojnih programov)
(1) Program ali projekt se lahko uvrsti v načrta razvojnih
programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. usklajenost s cilji razvojnega načrtovanja in drugimi
razvojnimi dokumenti, usmeritvami Evropske unije vključno s
cilji proračunskega memoranduma;
2. za projekt mora biti izdelana dokumentacija v skladu z
določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06), in sicer najmanj dokument identifikacije
projekta;
3. program ali projekt mora biti izvedljiv v predvidenem
obdobju (realno načrtovanje časa za pridobitev soglasij in dovoljenj, izvedbo javnega razpisa, itd.);
4. za program ali projekt, ki vsebuje elemente državne
pomoči, mora biti izveden postopek v skladu z Zakonom o
spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
(2) O uvrstitvi programov in projektov v načrt razvojnih
programov, se poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena,
upoštevajo praviloma tudi:
1. merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
2. merila, ki odražajo cilje državnega razvojnega programa in državnih razvojnih prioritet za tekoče obdobje, ter
3. merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za rangiranje
projektov v okviru posameznega področja (področne metodologije).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
UMAR pripravi metodološka navodila za spremljanje uresničevanja dokumentov iz 22. člena te uredbe v roku šestih
mesecev po uveljavitvi te uredbe.
46. člen
Pripravo Državnega razvojnega programa, ki je v pripravi
ob uveljavitvi te uredbe, dokonča in predloži v sprejem vladi ter
izvaja SVLR, v skladu s postopki, določenimi v tej uredbi in ob
predhodni pridobitvi soglasja SVR.
47. člen
Enotne evidence, določene v 23. členu te uredbe, se vzpostavijo v roku osemnajst mesecev po uveljavitvi te uredbe.
48. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 45/02).
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49. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-21/2007/9
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2006-1611-0036
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2422.

Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih
organizacijskih enot carinske službe v
Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem
področju

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo
in 113/05 – ZJU-B) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi izpostav, kot notranjih
organizacijskih enot carinske službe v Republiki
Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1. člen
Kot notranje organizacijske enote carinskih uradov v Republiki Sloveniji se ustanovijo naslednje izpostave:
1. na območju Carinskega urada Celje:
– Izpostava Celje,
– Izpostava Bistrica ob Sotli,
– Izpostava Rogatec;
2. na območju Carinskega urada Dravograd:
– Izpostava Dravograd;
3. na območju Carinskega urada Jesenice:
– Izpostava Plavški Travnik;
4. na območju Carinskega urada Koper:
– Izpostava Dragonja,
– Izpostava Luka Koper,
– Izpostava Piran,
– Izpostava Sečovlje,
– Izpostava Sočerga;
5. na območju Carinskega urada Ljubljana:
– Izpostava Jarše,
– Izpostava Kranj,
– Izpostava Letališče Brnik,
– Izpostava Ljubljana,
– Izpostava Metlika,
– Izpostava Novo mesto,
– Izpostava Petrina,
– Izpostava Pošta Ljubljana,
– Izpostava Terminal Ljubljana;
6. na območju Carinskega urada Maribor:
– Izpostava Gruškovje,
– Izpostava Letališče Maribor,
– Izpostava Maribor,
– Izpostava Zavrč;
7. na območju Carinskega urada Murska Sobota:
– Izpostava Murska Sobota,
– Izpostava Petišovci,
– Izpostava Središče ob Dravi;
8. na območju Carinskega urada Nova Gorica:
– Izpostava Vrtojba;
9. na območju Carinskega urada Sežana:
– Izpostava Jelšane,
– Izpostava Starod,
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– Izpostava Terminal Sežana,
– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica;
10. na območju Carinskega urada Brežice:
– Izpostava Obrežje,
– Izpostava ŽP Dobova.
2. člen
(1) Notranje organizacijske enote iz prejšnjega člena se
delijo na mejne in blagovne izpostave.
(2) Mejna izpostava je notranja organizacijska enota
carinskega urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko kontrolo ter druge predpisane kontrole nad vnosom in iznosom
blaga, plačilnih sredstev ter stvari, ki jih osebe nosijo s seboj
ali na sebi, preko njej pripadajočega mejnega prehoda ne
glede na to, na kakšen način je bilo blago vneseno oziroma
izneseno. Mejna izpostava izvaja carinjenje blaga, določenega s to uredbo.
(3) Blagovna izpostava je notranja organizacijska enota
carinskega urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko kontrolo nad blagom, ki ji je predloženo, in nad blagom, za katero
je v dovoljenju, ki ga je izdala carinska služba, določeno, da
opravlja nadzor in kontrolo. Blagovna izpostava izvaja carinjenje v skladu s to uredbo.
3. člen
Na mejnih izpostavah se predloži blago za vnos na carinsko območje oziroma iznos iz carinskega območja in lahko
opravljajo naslednja opravila:
a) predložitev in evidentiranje ocarinjenega blaga, ki se
iznaša iz carinskega območja;
b) predložitev in deklariranje blaga za tranzitni postopek;
c) predložitev in carinjenje blaga v potniškem prometu
in blaga, ki se v skladu s predpisi lahko deklarira ustno ali, če
gre za izvajanje poenostavitev, na podlagi dovoljenja Generalnega carinskega urada;
d) carinjenje blaga za izvoz in ponovni izvoz do vrednosti
3000 eurov, če zanj ne veljajo prepovedi in omejitve;
e) carinjenje blaga v skladu s predpisi o maloobmejnem
prometu;
f) izstop kmetijskega blaga, ki je pri izvozu deležno izvoznih spodbud.
4. člen
(1) Na blagovnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja opravila:
a) predložitev in evidentiranje blaga, vključno z vložitvijo
skupne deklaracije in izvajanje carinskega nadzora;
b) izvozno in uvozno carinjenje in carinjenje za tranzit
vseh vrst blaga, za katerega se vloži pisna carinska deklaracija ali deklaracija, vložena z uporabo sredstev za avtomatsko
izmenjavo podatkov, razen če ni s tem ali z drugimi predpisi
določena omejitev glede kraja carinjenja blaga;
c) izvajanje poenostavljenih postopkov carinjenja in
sprejem dopolnilnih carinskih deklaracij na podlagi dovoljenj
za poenostavitve, ki jih izdaja Generalni carinski urad;
d) izvozno carinjenje kmetijskega blaga, ki je pri izvozu
deležno izvoznih spodbud.
(2) Generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije lahko za določeno visoko obdavčeno ali rizično blago
ter za blago, ki zahteva posebno kontrolo zaradi zagotovitve
javnega reda in miru, varovanja zdravja in življenja ljudi ter
varstva okolja, prostora in naravnih dobrin, odredi, da se tako
blago carini samo pri določenih izpostavah.
5. člen
Na posameznih izpostavah se lahko opravljajo opravila
iz 3. in 4. člena te uredbe, kot so določena v Seznamu opravil
notranjih organizacijskih enot carinske službe, ki je v Prilogi 1
te uredbe in je njen sestavni del.
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6. člen
(1) Nadzor nad vnosom, iznosom in razpošiljanjem blaga
po cevovodih, plinovodih, daljnovodih in vodovodih opravljajo
naslednje organizacijske enote:
Nadzor nad cevovodi opravlja:
– Izpostava Murska Sobota, mejni prehod ŽP Lendava:
a) z Republiko Hrvaško: JANAF Petišovci–Virje.
Nadzor nad plinovodi opravljajo:
– Izpostava Jarše:
a) z Republiko Avstrijo: Murfeld–Ceršak,
b) z Republiko Italijo: Gorica–Vrtojba;
– Izpostava Terminal Sežana:
a) z Republiko Italijo: Trst–Sežana;
– Izpostava Rogatec:
a) z Republiko Hrvaško: Rogatec–Hum na Sutli.
Nadzor nad daljnovodi opravlja Izpostava Jarše, in sicer:
a) z Republiko Avstrijo: Maribor–Kainachtal 473, Maribor–Kainachtal 474 in Podlog–Obersielach;
b) z Republiko Italijo: Divača–Redipuglia, Divača–Padricciano, Sežana–Trst;
c) z Republiko Hrvaško: Krško–Zagreb 1, Krško–Zagreb
2, Divača–Melina, Cirkovce–Mraclin, Divača–Pehlin, Formin–
Nedeljanec, Brestanice–Samobor, Ilirska Bistrica–Buje.
Nadzor nad vodovodi opravljajo:
a) z Republiko Italijo:
– Izpostava Vrtojba: Golo Brdo–Breg, Nova Gorica–Gorica,
– Izpostava Terminal Sežana: Lipica–Bazovica, Sežana–Trst;
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b) z Republiko Hrvaško:
– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica: Starod–Opatija,
– Izpostava Luka Koper: Sečovlje–Gradole in Hrvoji–Sluš

(2) Carinjenje blaga, ki je uvoženo ali izvoženo po transportnih sredstvih, navedenih v prejšnjem odstavku, se izvaja
pri izpostavi, pristojni glede na sedež uvoznika oziroma izvoznika tega blaga.
(3) Carinski nadzor nad uvozom in izvozom blaga po lokalnih cevovodih, plinovodih ali vodovodih ter nizkonapetostnih
vodih opravlja carinski urad, pristojen glede na kraj, kjer se to
prenosno sredstvo nahaja.
7. člen
Z dnem začetka uporabe te uredbe preneha veljati Uredba
o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske
službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
(Uradni list RS, št. 45/04, 50/05, 61/05, 65/06 in 16/07).
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2007.
Št. 00712-19/2007/7
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-1611-0092
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga 1
Seznam opravil notranjih organizacijskih enot carinske službe
Opravila
blagovnih izpostav
(4. člen)

Opravila
mejnih izpostav
(3. člen)

a b
B B

a b c d e f
M M M M M M

c d
B B

CARINSKI URAD CELJE
Izpostava Celje

   

Izpostava Bistrica ob Sotli

    

Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Imeno





Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Sedlarjevo



Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Podčetrtek



Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Rakovec



Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Orešje





Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Stara vas–Bizeljsko



Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Nova vas ob Sotli



Izpostava Rogatec





Izpostava Rogatec, mejni prehod Rajnkovec



Izpostava Rogatec, mejni prehod Rogatec I



Izpostava Rogatec, mejni prehod ŽP Rogatec



Izpostava Rogatec, mejni prehod Dobovec

    

CARINSKI URAD DRAVOGRAD
Izpostava Dravograd
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Opravila
blagovnih izpostav
(4. člen)

Opravila
mejnih izpostav
(3. člen)

a b
B B

a b c d e f
M M M M M M

c d
B B

CARINSKI URAD JESENICE
Izpostava Plavški Travnik

   

CARINSKI URAD KOPER
Izpostava Dragonja

  

     

Izpostava Luka Koper

   

   

Izpostava Piran



  



Izpostava Piran, mejni prehod Izola

  



Izpostava Piran, mejni prehod Koper

  







Izpostava Sečovlje
Izpostava Sečovlje, letališče Portorož



  

Izpostava Sočerga

    

Izpostava Sočerga, mejni prehod ŽP Rakitovec

    

Izpostava Sočerga, mejni prehod Brezovica pri Gradinu



Izpostava Sočerga, mejni prehod Rakitovec



Izpostava Sočerga, mejni prehod Podgorje





CARINSKI URAD LJUBLJANA
Izpostava Jarše

 

Izpostava Kranj

  

Izpostava Letališče Brnik

  

Izpostava Ljubljana

  

Izpostava Metlika

  

     
     

Izpostava Metlika, mejni prehod Krasinec



Izpostava Metlika, mejni prehod Božakovo



Izpostava Metlika, mejni prehod Krmačina



Izpostava Metlika, mejni prehod Radovica



Izpostava Metlika, mejni prehod Brezovica



Izpostava Metlika, mejni prehod Vinica



Izpostava Metlika, mejni prehod Žuniči



Izpostava Metlika, mejni prehod ŽP Metlika
Izpostava Novo mesto







   

Izpostava Petrina

    

Izpostava Petrina, mejni prehod Osilnica



Izpostava Petrina, mejni prehod Sodevci



Izpostava Pošta Ljubljana

  

Izpostava Terminal Ljubljana

   

    

CARINSKI URAD MARIBOR
Izpostava Gruškovje

   

Izpostava Gruškovje, mejni prehod Zgornji Leskovec

     


Izpostava Letališče Maribor

  

Izpostava Maribor
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Opravila
blagovnih izpostav
(4. člen)

Opravila
mejnih izpostav
(3. člen)

a b
B B

a b c d e f
M M M M M M

c d
B B

  

     

Izpostava Zavrč, mejni prehod Drenovec



Izpostava Zavrč, mejni prehod Meje





CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA
Izpostava Murska Sobota
Izpostava Murska Sobota, mejni prehod ŽP Lendava

   
  

Izpostava Petišovci

    
     

Izpostava Petišovci, mejni prehod Gibina





Izpostava Petišovci, mejni prehod Razkrižje





Izpostava Petišovci, mejni prehod Hotiza
Izpostava Središče ob Dravi


  

Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod ŽP Središče ob Dravi

    
    

Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod Ormož



Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod Središče ob Dravi I




CARINSKI URAD NOVA GORICA
Izpostava Vrtojba

   

CARINSKI URAD SEŽANA
Izpostava Jelšane

  

     

Izpostava Jelšane, mejni prehod Novokračine



Izpostava Starod

     

Izpostava Starod, mejni prehod Starod I



Izpostava Terminal Sežana

   

Izpostava ŽP Ilirska Bistrica

  

Izpostava ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod Babno Polje

    
  

Izpostava ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod Novi Kot




Izpostava ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod Podplanina





CARINSKI URAD BREŽICE
Izpostava Obrežje

   

Izpostava Obrežje, mejni prehod Slovenska vas



Izpostava Obrežje, mejni prehod Planina v Podbočju
Izpostava ŽP Dobova

     



  

Izpostava ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce
Opombi:
1. V stolpcu 1 okrajšava pomeni:
ŽP železniška postaja
2. V stolpcih »Opravila blagovnih izpostav« in »Opravila mejnih izpostav« okrajšave pomenijo:
aB dovoljena opravila po členu 4/1/a
bB dovoljena opravila po členu 4/1/b
cB dovoljena opravila po členu 4/1/c
dB dovoljena opravila po členu 4/1/d
aM dovoljena opravila po členu 3/a
bM dovoljena opravila po členu 3/b
cM dovoljena opravila po členu 3/c
dM dovoljena opravila po členu 3/d
eM dovoljena opravila po členu 3/e
fM dovoljena opravila po členu 3/f
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Uredba o spremembah Uredbe o uporabi plovil
na motorni pogon na reki Ljubljanici

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in
41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o uporabi plovil na
motorni pogon na reki Ljubljanici
1. člen
V Uredbi o uporabi plovil na motorni pogon na reki
Ljubljanici (Uradni list RS, št. 84/04 in 104/04 – popr.) se v
3. členu besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljena plovba za javni prevoz oseb in blaga s plovili na motorni
pogon na odseku reke Ljubljanice od mostu avtoceste v Črni
vasi z gorvodnima koordinatama odseka y=5 462 295 in
x=5 097 355 do zapornice na Ambroževem trgu z dolvodnima koordinatama odseka y=5 463 087 in x=5 100 793 ter po
Grubarjevem prekopu, če:
– dolžina plovila ne presega 15 metrov, širina plovila
5 metrov, ugrez plovila pa ni večji od 60 cm,
– plovilo poganja motor na elektriko ali motor z notranjim zgorevanjem, katerega efektivna moč ne presega
55 kW,
– hitrost plovila ne presega 8 km/h in
– lastnik ali upravljavec plovila, ki ga poganja motor z
notranjim zgorevanjem, izkaže, da pogonski motor plovila
ustreza bistvenim zahtevam v zvezi z emisijami izpušnih
plinov pogonskih motorjev in v zvezi z emisijami hrupa pogonskih motorjev iz Priloge 1 Pravilnika o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS, št. 42/05) in je plovilo vpisano v vpisnik
čolnov celinske plovbe.«.
Tretji odstavek se črta.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.000 eurov do 125.000 eurov se za
prekršek kaznuje pravna oseba, če po reki Ljubljanici izvaja
vožnjo s plovili na motorni pogon v nasprotju z določbami
3. člena te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.
(4) Z globo od 400 eurov do 1.200 eurov se kaznuje
posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-50/2007/6
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-2511-0107
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Sklep o povračilu davka od prometa
zavarovalnih poslov upravljavcu Zaprtega
vzajemnega pokojninskega sklada za javne
uslužbence

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 12. členom Kolektivne pogodbe o
oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04 in 34/04 – popr.) izdaja Vlada Republike
Slovenije

SKLEP
o povračilu davka od prometa zavarovalnih
poslov upravljavcu Zaprtega vzajemnega
pokojninskega sklada za javne uslužbence
I.
Ta sklep ureja postopek za povračilo davka od prometa
zavarovalnih poslov med zavezanci za plačilo premij dodatnega
kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
in Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) kot
upravljavcem Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za
javne uslužbence (v nadaljnjem besedilu: ZVPSJU).
II.
Ta sklep določa tudi:
– pravila glede določitve zavezancev za povračilo davka
od prometa zavarovalnih poslov iz naslova prenehanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačila odkupne vrednosti enot premoženja po 48. členu Pokojninskega
načrta kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence (v nadaljnjem besedilu: PNJU K) iz naslova
premij kolektivnega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03) (v nadaljnjem besedilu: ZKDPZJU),
– načine in roke za izdajo računa in plačilo povračila davka od prometa zavarovalnih poslov,
– način in roke za izmenjavo podatkov,
– način in roke za poročanje upravljavca ter
– način reševanja spornih primerov.
III.
Izrazi, uporabljeni v tem sklepu, pomenijo:
1. »zavezanec za plačilo premije« je izvrševalec pravic
in obveznosti delodajalca, ki je v skladu s Kolektivno pogodbo
o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04 in 34/04 – popr., v nadaljnjem besedilu:
KPOPNJU) in 3. členom ZKDPZJU zavezan plačevati premijo
na osebni račun člana ZVPSJU;
2. »član ZVPSJU« je javni uslužbenec, ki po 1. členu
ZKDPZJU in KPOPNJU izpolnjuje pogoje za vključitev v
ZVPSJU in uveljavi pravico po 48. členu PNJU K;
3. »zavezanec za povračilo davka« je delodajalec – zavezanec za plačilo premije, ki je upravljavcu dolžan povrniti
znesek davka od prometa zavarovalnih poslov v skladu z
12. členom KPOPNJU;
4. »znesek davka« je znesek, ki ga je upravljavec na
podlagi 11. člena Zakona o davku od prometa zavarovalnih
poslov (Uradni list RS, št. 57/99 in 72/05) obračunal in plačal
iz naslova izplačanih odkupnih vrednosti enot premoženja za
tiste zaposlene, ki so na podlagi 48. člena PNJU K uveljavili
izplačilo odkupne vrednosti;
5. »osnova za obračun davka« je znesek izplačane odkupne vrednosti za zaposlenega upravičenca, ki je na podlagi
48. člena PNJU K uveljavil pravico do izplačila odkupne vrednosti;
6. »delovni dan« pomeni dan, na katerega je v Republiki
Sloveniji mogoče opraviti plačila v domačem denarju v običaj-
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nem delovnem času in ni sobota, nedelja, državni praznik ali
drug dan, ki je v skladu s predpisi dela prost;
7. »status zavezanca za plačilo« je razvrstitev zavezanca za plačilo premije med proračunske uporabnike, ki so
lahko: neposredni državni proračunski uporabniki, neposredni
občinski proračunski uporabniki, posredni državni proračunski
uporabniki in posredni občinski proračunski uporabniki.
IV.
Zavezanec za povračilo davka je tisti proračunski uporabnik, ki je zavezanec za plačilo premije in s katerim je imel
javni uslužbenec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ko je uveljavil pravico do pokojnine v obveznem zavarovanju, oziroma s
katerim je imel nazadnje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
Če je imel javni uslužbenec ob uveljavitvi pravice do
pokojnine v obveznem zavarovanju sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi z več zavezanci za plačilo premije, so zavezanci za
povračilo davka vsi zavezanci za plačilo premije v sorazmerju
s premijo, ki so jo vplačali.
V.
Če zavezanec za povračilo davka preneha obstajati,
je zavezanec za povračilo davka od prometa zavarovalnih
poslov njegov pravni naslednik.
Če pravni naslednik zavezanca za povračilo davka, ki
je prenehal obstajati, ni določen, je zavezanec za povračilo
davka njegov ustanovitelj.
VI.
Upravljavec mora zavezancem za povračilo davka izdati
račune najpozneje do sedmega dne v mesecu za zneske
obračunanega in plačanega davka v preteklem koledarskem
mesecu.
Zavezanci za povračilo davka iz IV. in V. točke tega
sklepa so dolžni upravljavcu povrniti znesek davka trideseti
dan od dneva, ko so prejeli račun iz prvega odstavka te točke,
oziroma naslednji delovni dan, če trideseti dan sovpada z
nedelovnim dnem.
Plačilni nalog za plačilo računa mora vsebovati naslednje obvezne podatke:
– denarni znesek plačila in valuto, v kateri naj se plačilo
opravi,
– naziv prejemnika plačila: KAD, d. d., Ljubljana,
– številko transakcijskega računa prejemnika plačila pri
NLB, d. d., Ljubljana: 02913 – 0014156131,
– namen plačila: plačilo davka od prometa zavarovalnih
poslov za mesec/leto, in
– sklic, naveden na računu.
VII.
Upravljavec računu za zavezanca za povračilo davka iz
IV. in V. točke tega sklepa priloži specifikacijo davka od prometa zavarovalnih poslov za vsakega člana ZVPSJU posebej,
ki vsebuje:
– naziv zavezanca za povračilo davka,
– šifro proračunskega uporabnika zavezanca za povračilo davka,
– skupno osnovo za davek zavezanca za povračilo davka,
– skupni znesek za povračilo davka zavezanca za povračilo davka,
– priimek in ime posameznega člana ZVPSJU,
– davčno številko posameznega člana ZVPSJU,
– identifikacijsko številko obvestila posameznega člana
ZVPSJU o vključitvi v ZVPSJU,
– osnovo za davek za posameznega člana ZVPSJU,
– znesek za povračilo davka za posameznega člana
ZVPSJU in
– dokazilo upravljavca o plačanem davku.
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VIII.
Če zavezanec za povračilo davka ne plača računa v roku
iz drugega odstavka VI. točke tega sklepa, mu upravljavec v
osmih dneh od dneva zamude pošlje opomin.
Zavezanec za povračilo davka je dolžan obveznosti po
opominu iz prejšnjega odstavka poravnati nemudoma skupaj
z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva zapadlosti obveznosti, določenega v drugem odstavku VI. člena, do datuma
plačila.
IX.
Če zavezanec za povračilo davka zavrne plačilo računa,
mora upravljavcu navesti razloge za to.
Če je obračun povračila davka od prometa zavarovalnih
poslov napačen zaradi napake glede statusa zavezanca za
plačilo ali zaradi ugotovitve pravnega naslednika oziroma ustanovitelja iz V. točke tega sklepa, je Uprava Republike Slovenije
za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) dolžna na podlagi
zahteve upravljavca sporočiti pravega zavezanca za povračilo
davka najkasneje v roku 15 dni.
V zvezi z drugimi napakami pri obračunu povračila davka
od prometa zavarovalnih poslov se zahtevki urejajo med zavezancem za povračilo in upravljavcem, po potrebi pa tudi z
drugimi državnimi oziroma občinskimi organi.
X.
Upravljavec je dolžan o zapadlih neplačanih obveznostih
zavezancev za povračilo davka redno poročati odboru sklada
ZVPSJU.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora upravljavec poslati
odboru sklada ZVPSJU najpozneje do zadnjega delovnega
dne naslednjega meseca po izteku četrtletnega obdobja in
mora vsebovati:
– ime posameznega zavezanca za povračilo,
– šifro proračunskega uporabnika,
– davčno osnovo za posameznega zavezanca za povračilo,
– znesek povračila za posameznega zavezanca za povračilo in
– datume zapadlosti neplačanih obveznosti.
Upravljavec je Ministrstvu za finance dolžan na podlagi
njegove zahteve kadar koli poslati katere koli podatke v zvezi
s povračilom davka, in sicer najpozneje v petih delovnih dneh
po prejemu zahteve.
XI.
UJP za potrebe povračila davka od prometa zavarovalnih
poslov pošlje upravljavcu seznam neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov, pri čemer
posebej navede:
– seznam novih proračunskih uporabnikov,
– seznam proračunskih uporabnikov, ki so prenehali obstajati, z navedbo pravnega naslednika in
– spremembo statusa proračunskega uporabnika.
UJP pošlje upravljavcu podatke iz te točke v elektronski
obliki tretji delovni dan v tekočem mesecu po stanju na zadnji
dan preteklega meseca.
XII.
Upravljavec zagotavlja naslednje načine komunikacije ob
morebitnih vprašanjih zavezancev za povračilo davka:
– elektronski naslov za pomoč: info.zvpsju@kapitalska-druzba.si,
– spletni naslov: http://www.kapitalska-druzba.si/kadnet/pomoc/splosno.asp,
– telefonska številka: 080 23 45,
– številka telefaksa: 01/47-46-747.
XIII.
UJP zagotavlja naslednje načine komunikacije ob morebitnih vprašanjih upravljavca:
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– elektronski naslov za pomoč: register@ujp.gov.si,
– telefonska številka: 01/47-51-640,
– številka telefaksa: 01/47-51-709.
XIV.
Upravljavec v 90 dneh od uveljavitve tega sklepa izda račune posameznemu zavezancu za povračilo davka za obdobje
od vključno decembra 2004 do uveljavitve tega sklepa.
UJP v 15 dneh od uveljavitve tega sklepa zagotovi upravljavcu seznam iz XI. točke tega sklepa, po stanju na dan
uveljavitve tega sklepa, skupaj z navedbo pravnega naslednika
tistih zavezancev za povračilo davka, ki so od vključno decembra 2004 prenehali obstajati.

Uradni list Republike Slovenije
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-24/2007/5
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA: 2006-3211-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

XV.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi.
Št. 42304-1/2007/6
Ljubljana, dne 10. maja 2007
EVA 2007-1611-0073
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2425.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška
knjižnica Univerze v Ljubljani

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 66/93, 45/94
– odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 31/00 – ZP–L, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

MINISTRSTVA
2426.

Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenega
uradnika za pravosodni nadzor

Za izvrševanje 66.č člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 34/07 – uradno prečiščeno besedilo),
109. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno
prečiščeno besedilo), 31. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo),
5. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo), 37. člena Zakona o
sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno
besedilo) in 297. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za
pravosodje izdaja

PRAVILNIK
o službeni izkaznici pooblaščenega uradnika
za pravosodni nadzor
1. člen

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška
knjižnica Univerze v Ljubljani
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 60/03) se
v prvi alinei drugega odstavka 9. člena črta besedilo »(dva z
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in en z Ministrstva za
informacijsko družbo)«.
2. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj zagotavlja možnosti za delo javnega zavoda
v obsegu, določenem s programom dela in finančnim načrtom,
h katerima je dal soglasje, ter uresničuje druge pravice v skladu
s tem sklepom in drugimi predpisi.«.
3. člen
V 21. členu se besedilo »Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo«.
4. člen
V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.«.

(vsebina)
S tem pravilnikom se določajo oblika in vsebina službene
izkaznice pooblaščenega uradnika za pravosodni nadzor (v
nadaljnjem besedilu: izkaznica), postopek njene izdaje, veljavnost in evidentiranje.
2. člen
(namen izdaje izkaznice)
Izkaznica se izdaja pooblaščenim uradnikom za pravosodni nadzor in se z njo izkazuje pooblaščenost za neposredno
izvajanje nalog pravosodnega nadzora v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezne oblike nadzora ministrstva, pristojnega za
pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), nad pravosodnimi organi in nosilci javnih pooblastil.
3. člen
(oblika in vsebina izkaznice)
(1) Izkaznica je izdelana v obliki plastificirane identifikacijske kartice velikosti 85 mm x 55 mm s posebnimi zaščitnimi
elementi.
(2) Izkaznica je svetlo zelene barve in ima:
1. na sprednji strani:
– vtisnjen barvni grb Republike Slovenije, desno od njega
napis »REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE«;
– pod grbom je navedba »SLUŽBENA IZKAZNICA POOBLAŠČENEGA URADNIKA ZA PRAVOSODNI NADZOR«;
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– pod navedbo je prostor za vpis:
– osebnega imena imetnika izkaznice,
– registrske številke izkaznice in datuma veljavnosti
izkaznice,
– kraja in datuma izdaje izkaznice ter podpis imetnika
izkaznice;
– v spodnjem desnem kotu je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 25 x 30 mm;
2. na hrbtni strani:
– vtisnjen barvni grb Republike Slovenije, pod njim pa
napis »REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE«;
– pod nazivom je prostor za besedilo pooblastila, ki se glasi:
»Ta službena izkaznica je dokazilo, da je njen imetnik pooblaščen
za opravljanje nalog pravosodnega nadzora v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezne oblike pravosodnega nadzora.«;
– v spodnjem levem kotu je prostor za kraj in datum
izdaje izkaznice;
– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis ministra,
pristojnega za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) Vzorec izkaznice je kot priloga sestavni del tega
pravilnika.
4. člen
(imetnik in izdajatelj izkaznice)
(1) Izkaznice se izdajo uradnikom ministrstva, ki jih minister pooblasti za izvajanje pravosodnega nadzora.
(2) Izkaznico izda minister.
(3) Izkaznica ni prenosljiva.
5. člen
(evidenca)
(1) O izdanih, zamenjanih in izgubljenih izkaznicah se
vodi evidenca v organizacijski enoti ministrstva, ki vodi kadrovske evidence.
(2) Evidenca o izkaznicah vsebuje:
– registrsko številko izkaznice,
– osebno ime in datum rojstva osebe, ki ji je izkaznica
izdana,
– datum izdaje izkaznice,
– datum in razlog prenehanja veljavnosti ali zamenjave
izkaznice.
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6. člen
(zamenjava izkaznice)
Izkaznica se zamenja, če:
– jo imetnik izgubi in prekliče v Uradnem listu Republike
Slovenije;
– je deloma ali v celoti uničena ali poškodovana;
– če je imetnik spremenil osebno ime;
– so se spremenili drugi bistveni podatki iz izkaznice.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
– prenehanja pogodbe o zaposlitvi imetnika izkaznice na
ministrstvu ali
– ko imetniku iz drugih razlogov preneha pooblastilo za
izvajanje pravosodnega nadzora.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik ob
prejemu odločbe vrniti izkaznico, ki se pošlje organizacijski
enoti iz 5. člena tega pravilnika.
8. člen
(uničenje vrnjenih izkaznic)
Vrnjene izkaznice se komisijsko uničijo. Za ta namen imenuje minister komisijo, ki o uničenju sestavi zapisnik.
9. člen
(dolžnost izkazovanja)
Imetniki izkaznice morajo nositi izkaznico na vidnem mestu vedno, kadar opravljajo naloge pravosodnega nadzora, ne
glede na čas in kraj opravljanja teh nalog.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-67/2007
Ljubljana, dne 8. maja 2007
EVA 2007-2011-0054
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o programu
in načinu opravljanja strokovnega izpita za
opravljanje funkcije upravitelja v postopkih
prisilne poravnave, stečaja in likvidacije

Na podlagi 78.a člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 45/94 – UZITUL-A,
74/94 – Odl. US, 8/96 – Odl. US, 25/97 – ZJSRS, 39/97, 1/99
– ZNIDC, 52/99, 101/01– Odl. US, 42/02 – ZDR, 58/03 – ZZK-1
in 10/06 – Odl. US) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o programu in načinu
opravljanja strokovnega izpita za opravljanje
funkcije upravitelja v postopkih prisilne
poravnave, stečaja in likvidacije
1. člen
V Pravilniku o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne
poravnave, stečaja in likvidacije (Uradni list RS, št. 74/99 in
26/01) se obrazec št. 1 nadomesti z novim obrazcem št. 1, ki
je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-103/2007
Ljubljana, dne 14. maja 2007
EVA 2007-2011-0061
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
ŽUPANýIýEVA 3
1000 LJUBLJANA

Obrazec št. 1

ZADEVA: PRIJAVA K IZPITU ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVITELJA V
POSTOPKIH PRISILNE PORAVNAVE, STEýAJA IN LIKVIDACIJE
1. Podatki kandidata(ke):
Osebno ime kandidata(ke): ___________________________________________________________
Rojen(a), dne _______________v (na) __________________________________________________
Davþna številka (zaradi izstavitve raþuna): _______________________________________________
Stalno ali zaþasno prebivališþe: _______________________________________________________
Zaposlen(a) pri: ____________________________________________________________________
Strokovni ali znanstveni naslov: _______________________________________________________
Izobrazba pridobljena pri: ____________________________________________________________
Številka diplome in leto šolanja: _______________________________________________________
Kontaktna številka oziroma elektronski naslov: ____________________________________________
K izpitu, dne _____________ pristopam (ustrezno obkrožite)
Datum: ________________

PRVIý

PONAVLJAM

Podpis kandidata: ___________________

2. Priloge:
– dokazilo o državljanstvu
Ministrstvo za pravosodje bo za potrebe odloþanja o pristopu k izpitu in opravljanja izpita vaš
podatek o državljanstvu pridobilo pri upravljavcu centralne evidence o državljanstvu, razen þe
s posebno izjavo, priloženo k prijavi, pridobivanje teh podatkov iz uradnih evidenc izrecno
prepovedujete. V tem primeru morate dokazilo o državljanstvu v originalu ali overjeni
fotokopiji sami priložiti k prijavi.
– dokazilo o doseženi stopnji in vrsti izobrazbe – najmanj VII. stopnje pravne, ekonomske ali druge
ustrezne smeri
Ministrstvo za pravosodje bo za potrebe odloþanja o pristopu k izpitu in opravljanja izpita vaš
podatek o smeri in stopnji strokovne izobrazbe pridobilo na visokošolskem zavodu, ki ste ga
navedli, razen þe s posebno izjavo, priloženo k prijavi, pridobivanje teh podatkov iz uradnih
evidenc izrecno prepovedujete. V tem primeru morate dokazilo o smeri in stopnji izobrazbe v
originalu ali overjeni fotokopiji sami priložiti k prijavi.
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (potrdilo o aktivnem znanju slovenskega jezika
oziroma drug ustrezen dokaz – dokazilo ni potrebno, þe ste izobrazbo iz prejšnje alineje pridobili v
Republiki Sloveniji).
Priloga
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2428.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih
za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj
in testiranj semenskega materiala kmetijskih
rastlin pod uradnim nadzorom

Na podlagi sedmega odstavka 22.a člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pogojih za
opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in
testiranj semenskega materiala kmetijskih
rastlin pod uradnim nadzorom
1. člen
V Pravilniku o pogojih za opravljanje poljskih pregledov,
vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin
pod uradnim nadzorom (Uradni list RS, št. 93/05) se v drugem
odstavku 16. člena besedilo »Za glavnega analitika semena in
analitike semena« nadomesti z besedilom »Za glavnega analitika semena, analitike semena ter vzorčevalce semena«.
2. člen
Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prijavitelji v prijavi označijo za opravljanje katere
dejavnosti se prijavljajo in navedejo podatke o izpolnjevanju
zahtev iz 15. oziroma 16. člena tega pravilnika.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007/4
Ljubljana, dne 8. maja 2007
EVA 2007-2311-0055
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3. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do
23. marca 2008 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov s
prilogo Direktive Komisije 2007/17/ES z dne 22. marca 2007
o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki za namene prilagoditve prilog III in VI k tej direktivi
tehničnemu napredku (UL L št. 82 z dne 23. 3. 2007, str. 27, v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/17/ES).
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s prilogo Direktive 2007/17/ES so lahko v prometu do 23. junija
2008.
4. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do
18. oktobra 2008 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov s
prilogo Direktive 2007/22/ES.
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s prilogo Direktive 2007/22/ES, so lahko v prometu do 18. aprila
2009.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-1/2007
Ljubljana, dne 11. maja 2007
EVA 2007-2711-0049
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

USTAVNO SODIŠČE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04
– ZdZPZ) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list
RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06 in 131/06) se v 1.
členu besedilo ''Direktive Komisije 2006/78/ES z dne 29. septembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi
s kozmetičnimi izdelki zaradi prilagoditve Priloge II k tej direktivi
tehničnemu napredku (UL L št. 271 z dne 30. 9. 2006, str. 56)''
nadomesti z besedilom ''Direktive Komisije 2007/22/ES z dne
17. aprila 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede
kozmetičnih izdelkov za namene prilagoditve prilog IV in VI k
navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 101 z dne
18. 4. 2007, str. 11)''.
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2. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do
21. novembra 2007 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov s
prilogo Direktive Komisije 2007/1/ES z dne 29. januarja 2007 o
spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi
izdelki za namene prilagoditve prilog II, III in VI k tej direktivi
tehničnemu napredku (UL L št. 25 z dne 1. 2. 2007, str. 9; v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/1/ES).
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s prilogo Direktive 2007/1/ES, so lahko v prometu do 21. februarja
2008.

Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2429.

Stran

2430.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča

Številka: Up-1165/06-22

Datum: 12. 4. 2007

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž. na seji 12. aprila 2007

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 659/2006 z dne
24. 5. 2006 se razveljavi in se zadeva vrne Vrhovnemu sodišču
v novo odločanje.
2. Vrhovno sodišče mora ponovno odločiti o pritožbi, vloženi v upravnem sporu v zadevi U 111/2006.
3. Do pravnomočne odločitve v upravnem sporu se zadrži
postopek imenovanja na položaj direktorja Urada Republike
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Slovenije za preprečevanje pranja denarja na podlagi javnega
natečaja, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 57/06 z dne
2. 6. 2006.

Obrazložitev
A.
1. Vlada je na podlagi petega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in nasl.
– v nadaljevanju: ZJU) z odločbo št. 10012-32/2005/3 z dne
27. 12. 2005 pritožnika razrešila s položaja direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v
nadaljevanju: Urad). V upravnem sporu je Upravno sodišče
ugodilo tožbi pritožnika in odpravilo odločbo Vlade. Zoper
navedeno odločitev se je Vlada pritožila. Vrhovno sodišče je
z izpodbijano sodbo pritožbi ugodilo in sodbo prvostopenjskega sodišča spremenilo tako, da je tožbo zavrnilo.
2. Zoper sodbo Vrhovnega sodišča vlaga pritožnik
ustavno pritožbo. Zatrjuje kršitve 22., 23. in 25. člena ter
drugega in tretjega odstavka 120. člena Ustave. Navaja, da
ga je Vlada razrešila na podlagi zakonske določbe, za katero
je Ustavno sodišče pred tem ugotovilo, da je v neskladju z
drugim odstavkom 120. člena Ustave. Pri tem naj bi napačno
uporabila zakon oziroma očitno izigrala odločbo Ustavnega
sodišča. Po mnenju pritožnika je Ustavno sodišče izdalo ugotovitveno odločbo zato, ker zaradi tehnik odločanja, ki jih je
imelo na razpolago, ugotovljeni neustavnosti nomotehnično
ni moglo do živega, v konkretnih primerih pa se takšna zakonska določba ne bi smela uporabiti na način, za katerega
je Ustavno sodišče ugotovilo, da nasprotuje Ustavi. Glede na
to, da je zakonodajalec že ocenil, da bi bil primeren rok za
razrešitev najvišjih položajnih uradnikov brez krivdnih razlogov eno leto od nastopa funkcije funkcionarja, pristojnega za
imenovanje, oziroma eno leto od imenovanja uradnika na položaj, meni, da ga Vlada ob pravilni in ustavno skladni razlagi
določbe petega odstavka 83. člena ZJU ne bi smela razrešiti
s položaja. Zatrjuje tudi, da je Vlada s tem, ko je razrešitev
oprla na neustavno določbo petega odstavka 83. člena ZJU,
zlorabila to pravno normo in namerno ni upoštevala odločbe
Ustavnega sodišča. To svojo trditev utemeljuje z navedbami,
da je Vlada sporno odločbo sprejela 27. 12. 2005, to je le štiri
dni pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 113/05 – v
nadaljevanju: ZJU-B), po katerem razrešitev ne bi bila več
mogoča, dejansko učinkovanje razrešitve pa je preložila na
31. 1. 2006. Vse to naj bi kazalo na to, da se je z razrešitvijo
»mudilo«. Zato naj bi bilo več kot očitno, da je šlo za zlorabo
prava.
3. Pritožnik Vrhovnemu sodišču tudi očita, da je potrdilo neobrazloženo, zgolj na abstraktno pravno normo oprto
odločbo Vlade o njegovi razrešitvi. Meni, da bi morala biti
takšna odločba obrazložena skladno s tretjim odstavkom
210. člena in z 214. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in nasl. – v nadaljevanju:
ZUP). Zahteva po obrazloženosti odločbe o razrešitvi naj
bi izhajala tudi iz petega odstavka 83. člena ZJU, ki sicer
dovoljuje razrešitev najvišjih položajnih uradnikov brez krivdnih razlogov, vendar ne brez razlogov. Meni, da mu zaradi
odsotnosti navedbe vsebinskih razlogov za razrešitev ni bilo
omogočeno sodno varstvo pravic, kršeni pa naj bi mu bili
tudi pravica do pravnega sredstva in pravica do sodnega
varstva pravic proti odločitvam in dejanjem upravnih organov
in nosilcev javnih pooblastil. Vrhovno sodišče naj bi ravnalo
tudi v neskladju z 22. členom Ustave, ki strankam postopka
zagotavlja, da bo sodišče obravnavalo njihove navedbe in
se do njih, če niso očitno nepomembne, opredelilo. Izpodbijana sodba naj bi bila tudi tako očitno napačna, da jo je
mogoče označiti za arbitrarno. Vrhovnemu sodišču nadalje
očita, da je odločilo v direktnem nasprotju s stališčem, ki
ga je glede obrazloženosti odločb o razrešitvi brez krivdnih
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razlogov v odločbi št. U-I-90/05 z dne 7. 7. 2005 (Uradni list
RS, št. 75/05 in OdlUS XIV, 66) zavzelo Ustavno sodišče. S
stališčem, da bi presoja utemeljenosti odločitve za razrešitev
iz nekrivdnih razlogov pomenila poseg sodne veje oblasti v
suverene odločitve izvršilne veje oblasti na področju samostojne kadrovske politike glede položajnih uradnikov, naj bi
se izognilo presoji zakonitosti posamičnih aktov, zagotovljeni
v 157. členu Ustave.
4. Izpodbijana sodba po mnenju pritožnika tudi odstopa
od enotne in ustaljene prakse Vrhovnega sodišča, v skladu s
katero mora sodišče, ki mora pri sojenju uporabiti zakonsko
določbo, za katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo, takšno določbo razlagati Ustavi prijazno.
Vrhovnemu sodišču očita, da ni pojasnilo, zakaj je v obravnavanem primeru zavzelo drugačno stališče.
5. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up 1165/06
z dne 12. 7. 2006 ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega
sodišča št. I Up 659/2006 z dne 24. 5. 2006 sprejel v obravnavo. Kot način izvršitve tega sklepa je na podlagi drugega
odstavka 40. člena v zvezi z 49. členom Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
določil, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži
postopek imenovanja na položaj direktorja Urada, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 57/06 z dne 2. 6. 2006.
6. Ustavna pritožba je bila v skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) poslana Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni
odgovorilo. Ustavna pritožba je bila poslana tudi Vladi. Vlada
v odgovoru navaja, da ustavno prijazna razlaga zakonske
določbe ugotovitveni odločbi Ustavnega sodišča ne more
pripisati razveljavitvene narave. Meni, da bi lahko državni
organ na tej podlagi izdal zakonit akt vse do spremembe oziroma razveljavitve zakonske ureditve, in sicer tudi po izteku
roka za odpravo neskladja z Ustavo. Izpodbijana določba po
mnenju Vlade, glede na datum njene izdaje, tudi sicer ni v
neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave. Zatrjuje,
da ni izdala odločbe niti na način, ki bi bil v neskladju z Ustavo, niti ne gre za neupoštevanje odločbe Ustavnega sodišča.
Pri izdaji odločbe naj Vlada tudi ne bi zlorabila prava. Meni,
da odločanje po veljavnem zakonu nikoli ne more pomeniti
zlorabe pravne norme. Opozarja tudi na pravice pritožnika
po razrešitvi. Navaja še, da odločba o razrešitvi ne pomeni
upravne odločbe v smislu odločanja o pravicah, obveznostih
ali pravnih koristih s področja upravnega prava, temveč gre
za posamični akt oblastne narave, v zvezi s katerimi se ZUP
uporablja le smiselno, kar velja tudi za 214. člen tega zakona.
Temu ustrezna naj bi bila tudi kratka obrazložitev odločbe.
Zavrača tudi očitke o kršitvi pravice do sodnega varstva, ki
je bilo pritožniku zagotovljeno na dveh stopnjah. Zaradi narave instituta razrešitve naj se sodišče pri takšni presoji ne
bi moglo osredotočiti na presojo utemeljenosti in primernosti
razlogov za razrešitev, temveč zgolj na presojo zakonitosti in
pravilnosti odločbe. Odgovor Vlade je bil poslan pritožniku,
ki nanj ni odgovoril.
B.
7. Pritožnik Vrhovnemu sodišču očita, da je potrdilo
neobrazloženo, zgolj na abstraktno pravno normo oprto odločbo Vlade o njegovi razrešitvi s položaja direktorja Urada.
V okviru teh navedb očita neobrazloženost tudi sami sodbi
Vrhovnega sodišča.
8. Očitki pritožnika, da Vrhovno sodišče ni (dovolj) obrazložilo svoje odločitve glede (ne)ustreznosti obrazložitve
odločbe o razrešitvi, ne držijo. Vrhovno sodišče je namreč
v obrazložitvi izpodbijane sodbe zavzelo stališče, da s tem,
ko je izpodbijana odločba izrecno oprta na peti odstavek
83. člena ZJU, ni onemogočena presoja njene pravilnosti in
zakonitosti, četudi v njej niso izrecno navedeni razlogi za razrešitev. V zvezi s tem je pritožniku pojasnilo tudi, da presoja
utemeljenosti »nekrivdnih« razlogov za razrešitev ne more
biti predmet odločanja v upravnem sporu, saj bi pomenila
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nedopustno poseganje sodne veje oblasti v suverene odločitve izvršilne veje oblasti na področju samostojne kadrovske
politike glede položajnih uradnikov v državnih organih. V
obravnavani zadevi torej ne gre za to, da Vrhovno sodišče ne
bi navedlo razlogov za to svojo odločitev, temveč za to, da se
pritožnik s stališči in z odločitvijo sodišča ne strinja.
9. Neutemeljeni so tudi očitki pritožnika, da je odločitev
Vrhovnega sodišča, ker to sodišče ni razveljavilo po mnenju
pritožnika neobrazložene odločbe Vlade, v neskladju z njegovimi pravicami iz 22., 23. in 25. člena oziroma iz tretjega
odstavka 120. člena Ustave. Ob upoštevanju same narave instituta razrešitve položajnega uradnika brez krivdnih razlogov
namreč zahteve po obrazložitvi takšne odločbe o razrešitvi, ki
bi bila sicer lahko upoštevna z vidika (vsaj nekaterih izmed)
navedenih ustavnih določb, ni mogoče razumeti kot zahteve
po navedbi konkretnih razlogov za razrešitev položajnih uradnikov v posameznih primerih, temveč kot zahtevo, da mora
biti iz odločbe o razrešitvi jasno razvidno, da se izdaja na
pravni podlagi, ki omogoča razrešitev brez krivdnih razlogov.
Že iz namena instituta razrešitve brez krivdnih razlogov namreč izhaja, da je takšna razrešitev mogoča le zaradi (političnih) nesoglasij med funkcionarjem in položajnim uradnikom,
kar vsakokratni oblasti zagotavlja (nujen) vpliv na kadrovsko
zasedbo najvišjih položajev (glej 10. in 11. točko obrazložitve
odločbe št. U-I-90/05). To pa pomeni, da so razlogi za takšno
razrešitev dejansko razvidni že iz same pravne podlage za
razrešitev in njihovo izrecno navajanje v obrazložitvi odločbe
o razrešitvi ne bi moglo prispevati k večji učinkovitosti sodnega varstva razrešenega uradnika zoper takšno odločbo. Odločitev funkcionarja za razrešitev položajnega uradnika brez
krivdnih razlogov, ki ostaja v okviru namena tega instituta, je
namreč v popolni diskreciji funkcionarja, kar pomeni, da se
sodišče dejansko ne more spuščati v preverjanje utemeljenosti teh razlogov. Morebitne ugovore, da temelji razrešitev na
kakšnih drugih razlogih, ki ne morejo utemeljiti razrešitve iz
nekrivdnih razlogov, pa bo lahko prizadeti uradnik uveljavljal
v tožbi zoper takšno odločitev (npr. ugovor diskriminacije). V
zvezi s tem so neutemeljeni tudi očitki pritožnika, da se mu s
tem, ko se od njega zahteva, da sam zatrjuje obstoj takšnih
nedopustnih razlogov, nalaga prehudo breme. Ni namreč
mogoče pričakovati, da bi funkcionar, četudi bi se od njega zahtevala podrobnejša obrazložitev odločitve o razrešitvi
brez krivdnih razlogov, to utemeljeval z navajanjem razlogov,
ki bi presegali namen instituta razrešitve brez krivdnih razlogov. To pa pomeni, da bi bilo trditveno breme, da gre za
razrešitev na podlagi takšnih razlogov, tudi v primeru, ko bi
se zahtevala podrobnejša obrazložitev odločbe o razrešitvi,
na pritožniku.
10. Pritožnik očita Vrhovnemu sodišču tudi to, da je
potrdilo odločitev Vlade o razrešitvi, ki je temeljila na določbi
petega odstavka 83. člena ZJU, za katero je Ustavno sodišče pred tem ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo. Vrhovno
sodišče je te pritožnikove očitke zavrnilo z obrazložitvijo, da
ugotovitev neustavnosti predpisa ne pomeni prenehanja njegove uporabe, razen če Ustavno sodišče hkrati določi način
izvršitve svoje odločbe, s katerim določi, kako naj se takšen
neustaven predpis uporablja do njegove uskladitve z Ustavo.
Ker Ustavno sodišče v konkretni zadevi tega ni storilo, je bila
razrešitev pritožnika na podlagi omenjene zakonske določbe
po mnenju Vrhovnega sodišča mogoča vse do njene spremembe z uveljavitvijo novele ZJU-B dne 31. 12. 2005.
11. Stališče Vrhovnega sodišča o (nadaljnji) veljavnosti
zakonske določbe, za katero Ustavno sodišče (le) ugotovi
neskladje z Ustavo, samo po sebi še ne pomeni, da na njeni
podlagi ne bi moglo priti do posega v pritožnikove človekove
pravice. Glede na to, da je pritožnik v tožbi, s katero je zahteval odpravo odločbe o razrešitvi, Vladi očital tudi, da je z
izdajo odločbe o razrešitvi na tej zakonski podlagi zlorabila
pooblastila, ki so ji bila podeljena s to zakonsko določbo (na
stališča, zavzeta v tožbi, se je pritožnik izrecno skliceval
tudi v odgovoru na pritožbo Vlade zoper sodbo Upravnega
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sodišča), bi moralo Vrhovno sodišče pred zavrnitvijo pritožnikovega tožbenega zahtevka vsebinsko obravnavati tudi
te pritožnikove očitke. Vrhovno sodišče, ki se do teh pritožnikovih navedb v obrazložitvi svoje sodbe sploh ni opredelilo,
je ravnalo v neskladju s pravico pritožnika do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Iz te določbe Ustave izhaja
namreč tudi zahteva, da sodišče obravnava, ovrednoti in
obrazloženo sprejme ali zavrne trditve in stališča strank, ki
so postavljena v skladu s pravili postopka in ki niso očitno
pravno nepomembna. Navedb o zlorabi pooblastil Vlade pa
ni mogoče opredeliti kot takšnih. Razrešitev pritožnika, ki bi
temeljila na takšni ugotovitvi, bi bila namreč lahko v neskladju s pravico do osebnega dostojanstva iz 34. člena Ustave,
katere namen je tudi varstvo posameznikov pred arbitrarnimi
posegi države.
12. Glede na navedeno je bila pritožniku z izpodbijano
sodbo Vrhovnega sodišča kršena pravica do enakega varstva
pravic iz 22. člena Ustave. Zato jo je Ustavno sodišče razveljavilo in zadevo vrnilo v novo odločanje Vrhovnemu sodišču
(1. točka izreka).
13. Med postopkom odločanja o ustavni pritožbi je začel veljati nov Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS,
št. 105/06 – v nadaljevanju: ZUS-1). Ta zakon v primerjavi
s prejšnjim Zakonom o upravnem sporu (Uradni list RS,
št. 105/06 in nasl. – v nadaljevanju: ZUS) izključuje možnost
pritožbe v sporih, kot je obravnavani. Režim ravnanja s
pritožbami, ki so bile vložene na podlagi ZUS, je določen s
prehodno določbo drugega odstavka 107. člena ZUS-1. Pri
tem pa ni urejen položaj, ko Ustavno sodišče v postopku
odločanja o ustavni pritožbi ugotovi, da so bile pritožniku z
izpodbijano odločitvijo Vrhovnega sodišča o pritožbi, o kateri
je Vrhovno sodišče odločalo še na podlagi ZUS, kršene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine, zaradi česar
Ustavno sodišče izpodbijano odločitev razveljavi. Da bi se
omogočila odprava ugotovljenih kršitev človekovih pravic
oziroma temeljnih svoboščin, je treba v takšnih primerih zagotoviti ponovno vsebinsko odločanje Vrhovnega sodišča o
pritožbi. Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena v zvezi z 49. členom ZUstS kot način izvršitve
svoje odločbe določilo, da mora Vrhovno sodišče v tej zadevi
ponovno odločiti o pritožbi (2. točka izreka).
14. Hkrati s sprejemom ustavne pritožbe v obravnavo
je senat Ustavnega sodišča odločil, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži postopek imenovanja novega
direktorja Urada, ki se je začel na podlagi javnega natečaja,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 57/06. Z odločitvijo
Ustavnega sodišča o razveljavitvi izpodbijane sodbe Vrhovnega sodišča je ta sklep prenehal veljati, kar pomeni, da bi
se lahko postopek imenovanja novega direktorja nadaljeval.
Če bi bil novi direktor Urada imenovan pred pravnomočnostjo
odločitve v upravnem sporu v zvezi z razrešitvijo pritožnika,
tudi morebitna za pritožnika ugodna odločitev sodišč ne bi
več mogla zagotoviti vzpostavitve prejšnjega stanja. Zato je
Ustavno sodišče kot način izvršitve svoje odločbe določilo
tudi, da se zadržanje postopka imenovanja novega direktorja
Urada podaljša do pravnomočnosti odločitve v tem upravnem
sporu (3. točka izreka).
C.
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in drugega odstavka 40. člena v
zvezi z 49. členom ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka
46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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Spremembe in dopolnitve Statuta Notarske
zbornice Slovenije

Na podlagi 108. člena Zakona o notariatu (Uradni list
Republike Slovenije, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo)
je skupščina Notarske zbornice Slovenije dne 16. 3. 2007
sprejela

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Notarske zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Notarske zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št., 18/95, 66/96, 30/02, 30/03) se 1. člen spremeni tako, da
se glasi:
»1. člen
Notarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zbornica) je poklicna organizacija notarjev, ki skrbi za ugled,
verodostojnost in razvoj notariata, zastopa interese notarjev,
notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov ter opravlja
druge z zakonom, drugimi predpisi, statutom in akti zbornice
določene naloge.«
2. člen
V 2. členu, četrtem odstavku 9. člena, četrtem odstavku 13. člena, 3. točki prvega odstavka 15. člena, 28. členu,
prvem odstavku 31. člena, prvem in tretjem odstavku 33. člena, 1. točki 34. člena, v naslovu pred 35. členom, v prvem,
drugem in tretjem odstavku 35. člena, 37. členu, drugem odstavku 50. člena in drugi alineji 51. člena se naziv »notarski
kandidat« v vseh sklonih in številih nadomesti z nazivom
»notarski pomočnik« v ustreznem sklonu in številu.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Zbornica opravlja svoje naloge preko svojih organov.«
4. člen
V 7. členu se črtata točki 5. in 8., 6. in 7. točka pa postaneta 5. in 6. točka.
5. člen
V 8. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»obravnava predlog ministra za pravosodje o določitvi notarske tarife;«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi: »voli in razrešuje
predsednika zbornice; člane izvršnega in nadzornega odbora;
predsednika in člane disciplinske komisije I. stopnje ter njihove namestnike; člana in njegovega namestnika disciplinske
komisije II. stopnje ter člana državnega sveta – predstavnika
samostojnih poklicev;«
V 9. točki se beseda »izvršilnega« nadomesti z besedo
»izvršnega«.
6. člen
V 11. členu se črta besedilo: »disciplinskega tožilca in
njegovega namestnika« in besedilo: »člane disciplinskega
sodišča in njihove namestnike«.
7. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»12. člen
Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija, ki jo
imenuje izvršni odbor zbornice.
Kandidacijska komisija ima predsednika in dva člana.
Kandidacijska komisija najpozneje v 60 dneh pred volitvami obvesti območne zbore notarjev o začetku kandidacijskega postopka in jih pozove, naj ji najpozneje v roku 40 dni
pošljejo predloge kandidatur.
Kandidate predlagajo območni zbori notarjev.
Kandidate za člane izvršnega odbora predlagajo območni zbori notarjev tako, da ljubljanski in mariborski območni
zbor predlagata najmanj vsak po dva kandidata svojega območja, ostali območni zbori pa najmanj vsak po enega kandidata svojega območja. Najmanj enega kandidata za člana
izvršnega odbora predlaga tudi zbor notarskih pomočnikov iz
svojih vrst.
Območni zbori morajo predloge kandidatov za ostale
organe zbornice sestaviti tako, da obsegajo najmanj toliko
kandidatov, kot jih je po tem statutu potrebno izvoliti v posamezni organ zbornice.
Kandidacijska komisija sestavi liste kandidatov na podlagi vseh prejetih predlogov kandidatur.
Na kandidatne liste so na skupščini lahko uvrščeni dodatni kandidati, če predlog za uvrstitev na listo, ki je podan na
skupščini, z javnim glasovanjem podpre vsaj tretjina navzočih
notarjev.
V primeru predčasnega prenehanja mandata članom
organov zbornice se opravijo nadomestne volitve manjkajočih
članov na naslednji skupščini. Mandat izvoljenih nadomestnih
članov organov zbornice traja do zaključka rednega mandatnega obdobja.«
8. člen
V 15. členu se doda nova 7. točka, ki se glasi: »7. uvede
postopek pred disciplinsko komisijo I. stopnje;«.
Dosedanja 7. točka postane 9. točka.
9. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršni odbor, poleg predsednika zbornice, sestavljajo
izvoljeni predstavniki posameznih območnih zborov notarjev
in zbora notarskih pomočnikov, in sicer:
– dva predstavnika ljubljanskega območnega zbora notarjev,
– dva predstavnika mariborskega območnega zbora notarjev,
– predstavnik celjskega območnega zbora notarjev,
– predstavnik koprskega območnega zbora notarjev,
– predstavnik gorenjskega območnega zbora notarjev,
– predstavnik pomurskega območnega zbora notarjev,
– predstavnik novogoriškega območnega zbora notarjev,
– predstavnik dolenjskega območnega zbora notarjev,
– predstavnik zbora notarskih pomočnikov.«
V četrtem odstavku se besedi »notarskih kandidatov«
trikrat nadomestita z besedama »notarskih pomočnikov«.
10. člen
V 19. členu se v 5., 12. in 15. točki besedi »notarskih
kandidatov« nadomestita z besedama »notarskih pomočnikov«.
16. točka se spremeni tako, da se glasi:
»obravnava predlog ministra, pristojnega za pravosodje
glede višine zavarovalne vsote za katero so dolžni notarji
zavarovati odgovornost za škodo za katero so strankam odgovorni po obligacijskih predpisih;«.
17. točka pa se spremeni tako, da se glasi:
»17. oblikuje mnenje o prijavljenih kandidatih za notarja
in ugotavlja morebitno dejstvo, da notar ne izpolnjuje več z
zakonom predpisanih pogojev za opravljanje notariata;«.
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Za 17. točko se dodajo nove 17.a do 17.f točke, ki se
glasijo:
»17.a dovoli notarju periodično opravljanje poslovanja
zunaj sedeža notarskega mesta, če tako narekujejo potrebe
prebivalstva;
17.b odloča o utemeljenosti odklonitve poslovanja notarja, v osmih dneh od prejema predloga;
17.c imenuje tričlansko komisijo za prevzem arhiva notarja, ki jo sestavljajo člani organov zbornice;
17.d razpiše prosto mesto notarskega pomočnika in v
soglasju z notarjem opravi izbiro med prijavljenimi kandidati;
17.e odloča o vpisu v imenik notarskih pripravnikov;
17.f za vsak posamičen primer imenuje komisijo za
opravljanje neposrednega nadzora nad poslovanjem notarja,
obravnava poročilo komisije in sprejema ukrepe;«.
11. člen
V 22. členu se besedilo »do 31. marca« nadomesti z
besedilom »do 31. januarja«.
12. člen
V drugem odstavku 24. člena se beseda »dvakrat« nadomesti z besedo »enkrat«.
13. člen
25. in 26. člen se črtata.
14. člen
V 28. členu se za besedilom »in notarskega pripravnika«, vejica nadomesti s piko, besedilo »razen v zadevah, v
katerih je po zakonu pristojno odločati disciplinsko sodišče«,
pa se črta.
15. člen
V drugem odstavku 29. člena se besedilo »Predsednika,
člana in namestnike disciplinske komisije II. stopnje izvoli
skupščina iz vrst notarjev za 2 leti«, nadomesti z besedilom
»Enega člana in njegovega namestnika izvoli skupščina iz vrst
notarjev za dobo 2 let.«.
16. člen
30. in 31. člen se črtata.
17. člen
V 35. členu se v tretjem odstavku besedilo »najmanj
dva kandidata« nadomesti z besedilom »najmanj enega kandidata«.
18. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
V disciplinskem postopku proti notarju ali notarskemu
pomočniku se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:
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1. pisni opomin;
2. denarna kazen;
3. odvzem pravice opravljati notariat za dobo do pet let
oziroma odvzem pravice opravljati prakso pri notarju za dobo
do treh let;
4. trajen odvzem pravice opravljati notariat.«
19. člen
44., 45., 46., 47., 48., 49. in 50. člen se črtajo.
20. člen
V 51. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva od vplačanih denarnih kazni se uporabijo za
pokritje stroškov izobraževanja notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov.«
21. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. marca 2006
Anton Rojec l.r.
predsednik
Notarske zbornice Slovenije
K tem spremembam in dopolnitvam statuta je dala Vlada
RS na seji dne 12. 4. 2007 soglasje št. 01404-3/2006/7.

2432.

Sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za
dejavnost zasebnega varovanja

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena Statuta
(obj. v Uradnem listu RS, št. 90/04) je Upravni odbor Zbornice
Republike Slovenije za zasebno varovanje na korespondenčni
seji v času od 21. 3. 2005 do 29. 3. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
Zbornica RS za zasebno varovanje odpoveduje Kolektivno pogodbo za dejavnost zasebnega varovanja, sklenjeno
z Zvezo svobodnih sindikatov – Sindikatom KVNS dne 14. 7.
2000 (obj. v Uradnem listu RS, št. 73/00) obenem z vsemi
njenimi prilogami.
Št. 0256-IP/2005
Ljubljana, dne 31. marca 2005
Predsednik
Upravnega odbora Zbornice
mag. Robert Pistotnik, univ. dipl. inž. el., l.r.
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OBČINE
CERKNICA
2433.

74

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto
2007

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, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO) in 18. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 3. redni seji dne 10. 5. 2007 sprejel

40

402 Izdatki za blago in storitve

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v EUR

41

71

DAVČNI PRIHODKI

6.622.070

700 Davki na dohodek in dobiček

5.423.363

703 Davki na premoženje

1.127.241

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

71.466
1.276.613

42

433.901

1.142.007

721 Prihodki od prodaje zalog

375.563

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.
dolgo sredstev

816.963

TEKOČI TRANSFERI

2.684.952
39.643

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.130.517

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

367.153
1.147.639

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.194.334

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.194.334

INVESTICIJSKI TRANSFERI

254.758

431 Investicijski transferi

159.823

432 Investicijski transferi

94.935

Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAP. DELEŽEV (750+751+752)
75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

35.470

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

25.038

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

1.043

2.334.533

1.567.570

409 Rezerve

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)

19.613

72 KAPITALSKI PRIHODKI

731 Prejete donacije iz tujine

43

330.710

889.777

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.089.103

414 Tekoči transferi v tujino

–

714 Drugi nedavčni prihodki

PREJETE DONACIJE

13.223.147

62.594

413 Drugi tekoči domači transferi

13.031.193
7.898.683

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

73

Proračun
2007

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

NEDAVČNI PRIHODKI

532.465

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

706 Drugi davki

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2. VIŠINA PRORAČUNA

704 Domači davki na blago in storitve

2.265.512

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Cerknica za leto
2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

70

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

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

1. SPLOŠNA DOLOČBA

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

2.797.977

741 Prejeta sredstva iz državnega pror. iz
sredstev proračuna EU

ODLOK
o proračunu Občine Cerknica za leto 2007

Skupina/Podskupina kontov

TRANSFERNI PRIHODKI

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

– 191.955

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Skupina/Podskupina kontov
50

191.955

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

191.955

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
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7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 1.252 € odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

191.955

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

191.955

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31. 12. 2006

Stran

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
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13.649

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov,
in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodek proračuna je poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodek požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi
postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju poroča v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in
njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 0,2%
skupno doseženih prihodkov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 25.038 € župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko
zadolži v skladu z zakonom o javnih financah in statutom
Občine Cerknica.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Cerknica, v letu 2007 ne sme preseči z zakonom določenega
zneska.
O soglasju odloča župan.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2007 zadolžijo samo
s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča župan in o tem
obvesti občinski svet do prve naslednje seje občinskega
sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 4101-6/2007-6
Cerknica, dne 10. maja 2007
Župan
Občine Cerknice
Miroslav Levar l.r.

2434.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokalnih gospodarskih javnih službah

Na podlagi določila prvega odstavka 140. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97,
66/00, 24/03, 69/04, 69/04), 21. in 61. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 100/05
– UPB), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, Skl. US: U-I-51/06-5 49/06
– ZmetD in 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10), 8. člena Zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 Odl.
US: U-I-224/00-15, 110/02), drugega odstavka 27. člena
Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03) in
18. členom Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00)
je Občinski svet Občine Cerknica na 3. redni seji dne 10. 5.
2007 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah
1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 34/96) se v 4. členu črta 7. točka, ki glasi »pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka«.
2. člen
V 7. členu se dodata nova 8. in 9. točka, ki glasita:
»8. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
9. pogrebne storitve«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0001/2007-5
Cerknica, dne 10. maja 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

2435.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture v Občini Cerknica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB
– Uradni list RS, št. 100/05), Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Cerknica
(Uradni list RS, št. 7/98) in 18. člena Statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na
3. redni seji dne 10. 5. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture v Občini Cerknica
1. člen
V Odloku o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 7/98) se 19. člen
spremeni, tako da se glasi:
»Kulturni programi in projekti se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi javnega razpisa
ali poziva.
Kulturni programi in projekti se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi meril in kriterijev,
ki jih predpiše pristojno ministrstvo in v skladu s predpisi in akti
Občine Cerknica.
Višino sredstev za področje kulturne dejavnosti določi
Občinski svet občine Cerknica s proračunom občine.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 610-0002/2007
Cerknica, dne 10. maja 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2436.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS,
Uradni list RS, št. 72/93 in 21/06) in 18. člena Statuta Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00), v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 110/06 in
1/07), Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06
in 1/07) ter Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-60/06-200,
U-I-214/06-22 in U-I-228/06-16 o delni ugotovitvi neustavnosti
Zakona o sodniški službi, Zakona o državnem tožilstvu, Zakona o državnem pravobranilstvu, Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list
RS, št. 1/07) je Občinski svet Občine Cerknica na 3. seji dne
10. 5. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji
pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika in smiselno po določbah zakonov iz
prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan/ja
in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan/ja se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal/a
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z
županom/jo se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal
poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči
občinski svet na predlog župana/je.
3. člen
Za opravljanje funkcije župana/je Občine Cerknica, ki sodi
v V. skupino občin (od 5001 do 15.000 prebivalcev), je določen
51. plačni razred. Županu/ji pripada dodatek za delovno dobo
v skladu z zakonom.
Županu/ji pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače, oblikovane na podlagi zakona, dodatek za delovno dobo
se za nepoklicno opravljanje funkcije ne upošteva.
Plačni razred podžupana, v skladu z 8. členom Odloka o
plačah funkcionarjev, določi župan/ja ob upoštevanju obsega
podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata
župana/je lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Za opravljanje funkcije podžupana, ki sodi v V. skupino občin,
je določen plačni razred v razponu od 36 do 43.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana/je iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Dodatek za delovno dobo pripada le podžupanu, ki opravlja
funkcijo poklicno.
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Št.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v
okviru katerega se lahko oblikuje plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev
najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se
izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom
delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine
Cerknica.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno
s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati
15% letne plače župana/je.
Sejnina se izplačuje na podlagi tega pravilnika in ima značaj prejemka iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi.
Članom občinskega sveta pripada sejnina za udeležbe
na sejah organov občine in delovnih teles v naslednjih neto
zneskih:
– za vodenje seje občinskega sveta (po
pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po
zakonu)
– za udeležbo na redni ali izredni seji
občinskega sveta
– za udeležbo na nadaljevalnem delu
redne ali izredne seje občinskega sveta
– za predsedovanje seji delovnega telesa,
katerega član je,
– za udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je,

160,00 EUR
133,00 EUR
67,00 EUR
64,00 EUR
45,00 EUR

Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah članov občinskega
sveta, ki jo vodi občinska uprava.
6. člen
Osnova za obračun sejnin na podlagi tega pravilnika je
znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni
delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Osnova za obračun plače oziroma plačila za nepoklicno
opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek mesečne plače župana/je za poklicno opravljanje funkcije brez
dodatka za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana/je za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma plačila za nepoklicno opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže
najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
7. člen
Odločbo o plači oziroma plačilu za nepoklicno opravljanje
funkcije izda za občinske funkcionarje Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre
praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
8. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja
pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se
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prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje
za redni delovni čas.
Povračilo delodajalcu občinskega funkcionarja je možno
le izjemoma ter ob dobro utemeljenih razlogih, ob predložitvi
dokazil.
III. NAGRADE
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, članom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter članom nadzornga odbora se za opravljanje
dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v
obliki sejnine, ki ima značaj prejemka iz naslova opravljanja
dela na drugi podlagi.
V znesek sejnine je vštet tudi čas potreben za pripravo
na sejo in aktivnosti povezane s članstvom v komisiji oziroma
odboru.
Sejnine so določene v neto zneskih.
10. člen
Članom odborov in komisij ter članom sveta pripada sejnina v višini:
– predsednik komisije, odbora ali sveta
– član komisije ali odbora

64,00 EUR
45,00 EUR

Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini:
– predsednik
91,00 EUR
– namestnik predsednika
72,00 EUR
– član
53,00 EUR
11. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih
ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločb o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije prejme nadomestilo v višini povprečnega mesečnega izplačila za poklicno
opravljanje funkcije župana/je občine brez dodatka za delovno
dobo, njegov namestnik ter tajnik imata pravico do nadomestila
v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno
opravljanje funkcije podžupana občine brez dodatka za delovno
dobo, ob vsakih splošnih volitvah.
V primerih, ko delo občinske volilne komisije zajema
še druge volitve (volitve članov v svete krajevnih skupnosti),
pripada predsedniku, namestniku in tajniku občinske volilne
komisije nadomestilo v višini plače povprečnega mesečnega
izplačila za poklicno opravljanje funkcije župana/je občine brez
dodatka za delovno dobo.
Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo
pravico do nadomestila v višini 20% povprečnega mesečnega
izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana/je brez
dodatka za delovno dobo.
Pravico do nadomestila imajo tudi predsednik in člani
volilnih odborov ter njihovi namestniki ob vsakem glasovanju v
skladu z veljavno zakonodajo.
Članom občinske volilne komisije pripada sejnina za
opravila, ki so vezana na dejavnost volilne komisije v obdobju
mandata in niso vezana na volilna opravila v času volitev ali
referenduma v višini:
– predsednik
– namestnik predsednika
– član oziroma namestnik
– tajnik oziroma namestnik

72,00 EUR
53,00 EUR
45,00 EUR
64,00 EUR

12. člen
Sejnine po 10. in 11. členu tega pravilnika pripadajo članom le v primeru udeležbe na seji delovnih teles. Predsedniku
nadzornega odbora oziroma od njega pooblaščenemu članu
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pripada sejnina tudi za udeležbo na seji občinskega sveta na
katero je vabljen.
V primeru, da predsednika nadomešča namestnik ali član
delovnega telesa, mu za nadomeščanje pripada sejnina v višini, kot je določena za predsednika.
Evidenco o prisotnosti na sejah občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta vodi občinska uprava.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije
ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Cerknica. Stroški prevoza se povrnejo
v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno
potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s
predpisi.
14. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan/ja. Če gre za
službeno potovanje župana/je, izda nalog direktor občinske
uprave oziroma druga pooblaščena oseba.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev
proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo najkasneje v petnajstih dneh po končanem službenem
potovanju.
17. člen
Plače se usklajujejo skladno s spremembo zneska mesečne plače župana/je za poklicno opravljanje funkcije brez
dodatka za delovno dobo.
Sejnine in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni
delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu
s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom
komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
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19. člen
Nagrade v obliki sejnin za člane drugih komisij, odborov
in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan
se določijo v sklepu o imenovanju. Višina nagrad pa ne more
presegati zneskov, ki so po tem pravilniku določeni za delovna
telesa Občinskega sveta Občine Cerknica.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 41/99) z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami.
21. člen
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2007-5
Cerknica, dne 10. maja 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

2437.

Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje
kulturnih programov in projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB
– Uradni list RS, št. 100/05), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUIJK, Uradni list RS,
št. 96/02), 9. in 19. člena Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture v Občini Cerknica (Uradni list RS,
št. 7/98) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS,
št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 3. redni seji dne
10. 5. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih
programov in projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki, kriteriji
in merila za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v
Občini Cerknica, ki jih za te namene določa lokalni program za
kulturo ter letni program kulture in zagotavlja proračun Občine
Cerknica.
2. člen
Izvajalci kulturnih programov in projektov v občini so po
tem pravilniku lahko:
– društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi in druge
organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje
kulturne dejavnosti,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v
kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Upravičeni predlagatelji programov kulturne dejavnosti
v občini morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno
konstrukcijo za prijavljen kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini
Cerknica,
– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega
programa ali projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine
Cerknica,
– za samozaposlene, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo
stalno bivališče v Občini Cerknica,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega
programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za
sofinanciranje iz javnih sredstev.
Glede na vsebino razpisanih sredstev se natančno
določijo pogoji za sofinanciranje javnih kulturnih programov
in projektov v razpisni dokumentaciji.
4. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
Med programe kulturne dejavnosti po tem pravilniku sodijo
javni kulturni programi, kulturni projekti in delovanje društev.
Javni kulturni program po tem pravilniku je kulturna dejavnost izvajalcev, (glasbena, pevska, plesna, gledališka, idr.)
ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem interesu.
Javni kulturni program po vsebini predstavlja zaključeno celoto
in traja nepretrgoma najmanj devet mesecev v letu.
Kulturni projekt s področja kulture je posamična kulturna aktivnost izvajalca oziroma posamičen zaključen enkratni
dogodek (npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka
predstava idr.) na posameznem kulturnem področju, ki je
namenjen širši javnosti in izkaže širši javni interes.
Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni dogodki, ki so namenjeni širši javnosti in predstavitvi domačih
kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni
ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost.
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II. POSTOPEK DODELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
6. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva, ki se objavi v občinskem
glasilu oziroma uradnem glasilu občine in na spletni strani
Občine Cerknica.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanja občinskega proračuna.
Vrednost sofinanciranja kulturnih programov in projektov
ter stroškov delovanja izvajalcev kulturnih programov in projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje kulturne dejavnosti in sprejetega
letnega programa za kulturno dejavnost.
7. člen
Postopek javnega razpisa ali javnega poziva, začne in
vodi pristojni organ občinske uprave.
Pregled, ocenitev in predlog izbora programov in projektov ter višino sofinanciranja programov in projektov izvajalcev
v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna komisija, ki jo s
sklepom imenuje župan.
Strokovna komisija šteje štiri člane in jo sestavljajo predstavnika občinske uprave, predstavnik Javnega sklada za kulturne dejavnosti in predstavnik reprezentativne zveze kulturnih
društev na lokalni ravni.

ziva;

8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo ali gre za javni razpis ali za javni poziv;
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet sofinanciranja javnega razpisa ali javnega po-

5. člen
Po tem pravilniku se upravičenim predlagateljem v okviru programov kulturne dejavnosti sofinancira javne kulturne
programe, kulturne projekte ter stroške delovanja društev,
in sicer:

– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi kulturni programi in projekti;
– merila in kriterije za vrednotenje kulturnih programov in
projektov ter stroškov delovanja izvajalcev kulturnih programov
in projektov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa ali javnega poziva.

I. Javni kulturni programi
Kulturna dejavnost na področju kulturne dejavnosti (orkestralna, pevska, plesna, lutkovna, gledališka, literarna,
ljudsko petje, likovna,…), ki se izvaja v okviru kulturnih
društev.

9. člen
Izvajalec, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo,
lahko le-to dopolni v roku 8 dni od prejema pisnega poziva za
dopolnitev. Nepopolnih vlog komisija po preteku tega roka ne
obravnava in se jih s sklepom zavrže.

II. Kulturni projekti:
A) Javne kulturne prireditve: sem spadajo kulturne prireditve na področju kulturne dejavnosti, ki kažejo širši javni
interes.
B) Založništvo (izdaja knjig, CD idr.).
C) Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulturne dejavnosti.
D) Nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na
področju kulturne dejavnosti za izvajanje rednih programov
in kulturnih dejavnosti.

10. člen
Kulturni programi in projekti ter stroški delovanja izvajalcev kulturnih programov in projektov se vrednotijo na podlagi
meril iz tega pravilnika.

III) Stroški delovanja društev:
sem spadajo obratovalni stroški za kulturna društva,
ki jim Občina Cerknica zagotavlja prostore za njihovo delovanje.

11. člen
Direktor občinske uprave Občine Cerknica ali s strani župana pooblaščena oseba občinske uprave izda sklepe o izboru,
višini in namenu odobrenih finančnih sredstev izvajalcem kulturnih programov in projektov na podlagi predloga komisije.
12. člen
V 8 dneh od prejema sklepa izvajalci lahko vložijo pritožbo
pri županu Občine Cerknica. Po pravnomočnosti sklepov se z
izvajalci kulturnih programov in projektov sklene pogodbe o
sofinanciranju.
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Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu;
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev;
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev;
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora prejemnik
oziroma izvajalec predložiti občini za nakazilo sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi ter
druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v roku 15 dni
od vročitve pisnega predloga pogodbe, se šteje, da je odstopil
od pogodbe.
13. člen
Sofinanciranje projektov se praviloma izvede po njihovi
realizaciji, za sofinanciranje javnih kulturnih programov pa se
v skladu s pogodbo opredeli, da se sofinancirajo v sorazmernih
deležih periodično preko celega koledarskega leta.
Izvajalci morajo po izvedbi dejavnosti, za katero so jim
bila dodeljena finančna sredstva, predložiti pristojnemu organu
občinske uprave dokazila o realizaciji pogodbenih obveznosti
na predpisanih obrazcih in v predpisanih rokih.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
PROGRAMOV KULTURNE DEJAVNOSTI
JAVNI KULTURNI PROGRAMI
14. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so javni kulturni
programi, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno
vodeno, vsaj 9 mesecev v letu, izvajalec pa v tekočem letu
redno predstavlja svoj program na javnih prireditvah v občini
(pogoj za sofinanciranje: najmanj 2 nastopa), se udeležuje
preglednih območnih revij oziroma srečanj ter najmanj enkrat
v koledarskem letu organizira svoj samostojni produkcijski nastop.
15. člen
Komisija pri ocenjevanju kulturnih dejavnosti posameznih
izvajalcev izhaja iz okvirnih oziroma povprečnih izhodišč za posamezno vrsto dejavnosti, kakovosti izvedbe programa, števila
njegovih sekcij in aktivnih članov ter iz števila javnih nastopov.
Ocenjevanje izvede s pomočjo točkovanja po navedenih kriterijih. Točke, dosežene po posameznem kriteriju se med seboj
seštevajo.
a) vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti:
Vrsta dejavnosti – programski stroški (brez stroškov za
opremo in prostor):
– instrumentalna skupina, orkester
– nad 50 članov
od 800–1.200 točk
– instrumentalna skupina, orkester
– nad 20 do 50 članov
400–600 točk
– instrumentalna skupina, orkester
– od 8 do 20 članov
300–500 točk
– odrasli pevski zbori – nad 20 članov
200–500 točk
– odrasla plesna, folklorna skupina
300–500 točk
– odrasla gledališka, lutkovna skupina
od 300–500 točk
– mala instrumentalna skupina –
do 8 članov
od 200–50 točk
– mladinski in otroški pevski zbori
do 500 točk
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– vokalna, glasbena skupina –
nad 8 članov
– otroška in mladinska plesna, folklorna skupina
– male pevske in glasbene skupine
do 8 članov
– mladinska in otroška gledališka,
lutkovna skupina
– likovna, fotografska skupina
– literarna, recitatorska skupina
– ostale skupine

od 200–300 točk
od 200–500 točk
od 150–250 točk
do 500 točk
od 100–250 točk
od 100–200 točk
od 100–200 točk

b) vrednotenje kakovosti izvedbe programa izvajalcev
redne kulturne dejavnosti:
Predlagatelja oziroma izvajalca kulturne dejavnosti se na
podlagi preteklih dosežkov zadnjega tekmovalnega ciklusa razvrsti v enega izmed štirih kakovostnih razredov. Kot osnova
za izračun števila točk, doseženih po tem kriteriju se uporablja
število dodeljenih točk po kriteriju a). Število točk, ki jih je posamezen izvajalec dosegel po kriteriju a) se pomnoži s količnikom,
določenim za posamezno kakovostno skupino. Društva se uvrsti
v eno izmed naslednjih kakovostnih skupin (na podlagi mnenja
JSKD Cerknica oziroma druge reprezentativne zveze društev
ali potrdila na drugih nivojih in mnenja strokovne komisije in ob
izpolnjevanju vseh alinei iz posamezne skupine):
I. SKUPINA … (x 1,75 programskih stroškov)
– izvajalec je eden izmed nosilcev kulturne dejavnosti v
občini in širšem okolju
– na občinskih in območnih srečanjih skupin svoje vrste
dosega najvišjo kakovost,
– redno nastopa na večjih občinskih in območnih prireditvah,
udeležuje se državnih srečanj in revij ter nastopa na prireditvah
višjega kakovostnega razreda na državni in mednarodni ravni,
– izvaja najzahtevnejša dela iz domačega in tujega repertoarja,
– ima stalni repertoar za takojšnjo izvedbo oziroma samostojni celovečerni nastop.
II. SKUPINA … (x 1,30 programskih stroškov)
– izvajalec redno nastopa na kulturnih prireditvah v svojem
okolju in občini,
– redno nastopa na občinskih in območnih preglednih prireditvah, občasno tudi na medobmočnih, regijskih in državnih
prireditvah,
– na občinskih ali območnih srečanjih skupin svoje zvrsti
dosega nadpovprečno kakovost,
– ima stalno pripravljen programski repertoar za takojšnjo
izvedbo in nastopanje na javni prireditvi.
III. SKUPINA … (x 1,00 programskih stroškov)
V to skupino se uvrščajo vsi ostali izvajalci kulturnih dejavnosti, ki se redno udeležujejo javnih prireditev v domačem kraju
in v občini, redno sodelujejo na preglednih območnih revijah in
srečanjih in tam dosegajo povprečno kakovost izvedbe svojih
programov.
IV. SKUPINA … (x 0,50 programskih stroškov)
V to skupino uvrščamo vse tiste izvajalce, ki nastopajo
samo v domačem kraju, ki se ne udeležujejo redno vsakoletnih
preglednih srečanj in revij ter ne dosegajo povprečne kakovosti
izvedbe svojih programov v primerjavi z ostalimi izvajalci kulturnih dejavnosti.
c) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na
število sekcij ter glede na število aktivnih članov:
– vsak posameznik – aktivni član društva (ki izvaja program
ter sodeluje na javnih prireditvah) in ima urejen status člana društva 1 točka (vendar maksimalno 60 točk iz tega naslova),

Uradni list Republike Slovenije
– vsaka sekcija društva (ki samostojno izvaja program)
-10 točk.
d) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na
število njegovih nastopov na javnih prireditvah:
– vsak nastop na javni prireditvi (ustrezno evidentiran) v
domačem kraju ali v občini – od 5 – 15 točk,
– vsak nastop na pregledni območni, med območni, regijski ali državni reviji oziroma srečanju, gostovanje, nastop na
osrednjih javnih prireditvah – od 10 – 40 točk,
Kolikor izvajalec kulturnih dejavnosti izvede nastop v tujini
se število točk po zgoraj navedenih kriterijih podvoji (merila in kriteriji iz točka d). Maksimalno se sofinancira en nastop v tujini.
16. člen
Pri naštetih elementih ocenjevanja se točke seštevajo,
vrednost točke pa je odvisna od razpoložljivih proračunskih
sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa kulture
in se določi po sprejemu proračunskih sredstev Občine Cerknica.
Strokovna komisija pri ocenjevanju lahko upošteva tudi
druge kriterije pomembne za uresničevanje ciljev navedenih v
2. členu Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture v Občini Cerknica.
KULTURNI PROJEKTI
A) JAVNE KULTURNE PRIREDITVE
17. člen
Izvajalec projekta (npr. samostojni koncerti, razstave) kulturne dejavnosti mora imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo projekta
ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Izvajalec prijavi, organizira in izvede javno prireditev sam
ali pa v sodelovanju z drugimi. Sredstva se namenjajo predvsem za sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve
in sicer: za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo,
obveščanje in organizacijo prireditve ter za plačilo stroškov
avtorskih honorarjev.
18. člen
Posamezni projekti se ocenjujejo po naslednjih kriterijih
(podrobnejše notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne
komisije):
– rang oziroma raven prireditve (krajevni,
občinski, medobčinski, državni in mednarodni) – do 90 točk
– tradicionalnost
do 50 točk
– pomen prireditve za širši kulturni prostor
do 60 točk
– vzpostavitev sodelovanja z ostalimi su- do 70 točk
bjekti
– inovativnost prireditve
do 90 točk
– vključevanje in udeležba mladih
do 80 točk
– nepridobitnost projekta
do 20 točk.
19. člen
Predmet sofinanciranja ne more biti projekt, ki se financira tudi iz sredstev za kulturne programe. Glede na finančno
konstrukcijo se izvajalcu ne financira celotne vrednosti projekta.
Obseg sredstev je odvisen od razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa kulture.
B) ZALOŽNIŠTVO
20. člen
V založniško dejavnost štejemo avtorske knjige, kronike,
pesniške zbirke, video filme, fotografske, likovne in druge umetniške izdelke, kasete, CD idr. zapise zvoka in slike.
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Sredstva se namenjajo predvsem za sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe projekta.
Prednost pri izbiri imajo tisti projekti, ki dosežejo večje
število točk po naslednjih elementih točkovanja (podrobnejše
notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne komisije):
– vsebinska tematika
do 80 točk
– obseg edicije oziroma projekta
do 30 točk
– izvirnost avtorskega dela
do 90 točk
– umetniška in kakovostna vrednost edicije
oziroma projekta
do 100 točk.
21. člen
Ne glede na višino dodeljenih sredstev, se izvajalcu sofinancira maksimalno do 50% upravičenih stroškov projekta
oziroma bo mogoče za sofinanciranje posamezne prireditve
zagotoviti maksimalno višino sredstev, določeno z letnim programom kulture. Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih
proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa kulture.
Kot upravičeni stroški bodo upoštevani:
– stroški avtorskih honorarjev, stroški priprave na tisk,
stroški tiska, stroški snemanja, studia in oblikovanja.

C) IZOBRAŽEVANJE
22. člen
Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnih
kadrov, članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo različnih
kulturnih dejavnosti na področju kulturne dejavnosti.
23. člen
Izvajalcu se sofinancira maksimalno do 80% upravičenih
stroškov projekta (stroški kotizacije – udeležbe ali izvedbe),
oziroma bo za sofinanciranje posameznega kulturnega projekta mogoče zagotoviti maksimalno višino sredstev, določeno
z letnim programom kulture. Višina sredstev je odvisna od
razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in
letnega programa kulture.

D) NAKUP OPREME IN OSNOVNIH SREDSTEV
24. člen
Upravičenci za sofinanciranje opreme za delovanje kulturnih društev so izvajalci, ki redno vsakoletno in trajno izvajajo
javne kulturne programe in redno vsakoletno organizirajo javne
kulturne prireditve v občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi
aktivno sodelujejo.
Upravičencu se sofinancira maksimalno do 50% upravičenih stroškov nakupa. Višina sredstev je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega
programa kulture.
STROŠKI DELOVANJA DRUŠTEV
25. člen
Za društva, ki jim Občina Cerknica zagotavlja prostore
za njihovo delovanje, se določi enotne kriterije za obračun
obratovalnih stroškov.
KONČNE DOLOČBE
26. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
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27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0002/2007/2007
Cerknica, dne 10. maja 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

2438.

Pravilnik za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov ter sofinanciranje
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih
programov in projektov iz proračuna Občine
Cerknica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB
– Uradni list RS, št. 100/05) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica
na 3. redni seji dne 10. 5. 2007 sprejel

PRAVILNIK
za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in projektov iz
proračuna Občine Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov
in projektov iz proračuna Občine Cerknica.
2. člen
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov se izvede na podlagi letnega programa za
mladinsko dejavnost, javnega razpisa ter zagotovljene višine
proračunskih sredstev.
3. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje
in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj
enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna
predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo ipd.),
– mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza
ipd.),
– stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in
projektov so neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove
dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela).
4. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje zlasti naslednjih
mladinskih programov in projektov, ki:
– vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske
dejavnosti,
– vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,
– vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
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– vključujejo mladinsko prostovoljno delo,
– vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega
časa,
– vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in
drugih nevarnih substanc,
– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi
in projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili. Zakona o organiziranju in
financiranju vzgoje in izobraževanja,
– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
5. člen
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov po tem pravilniku imajo neprofitne organizacije, zavodi,
društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci
programov in projektov, namenjenim predvsem mladim med
15. in 29. letom starosti.
Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih
programov in projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je
širšega javnega pomena v občini.
6. člen
Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se
prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po presoji
strokovne komisije v javnem interesu Občine Cerknica;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini
Cerknica (mladi od 15 do 29 let);
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in
projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o
realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno
izpolnjujejo pogodbene obveznosti.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
7. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu oziroma uradnem
glasilu občine in na spletni strani Občine Cerknica.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanja občinskega proračuna.
Vrednost sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih
sredstev v občinskem proračunu za področje mladinskih
dejavnosti in sprejetega letnega programa za mladinsko
dejavnost.
8. člen
Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni organ
občinske uprave.
Pregled, ocenitev in predlog izbora programov in projektov ter višino sofinanciranja programov in projektov izvajalcev
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v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna komisija, ki jo s
sklepom imenuje župan.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi mladinski programi in projekti;
– merila in kriterije za vrednotenje mladinskih programov
in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
razpisa.
10. člen
Izvajalec, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo,
lahko le-to dopolni v roku 8 dni od prejema pisnega poziva za
dopolnitev. Nepopolnih vlog komisija po preteku tega roka ne
obravnava in se jih s sklepom zavrže.
11. člen
Mladinski programi in projekti ter stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov se vrednotijo na podlagi
meril iz tega pravilnika.
12. člen
Direktor občinske uprave Občine Cerknica ali s strani župana pooblaščena oseba občinske uprave izda sklepe o izboru,
višini in namenu odobrenih finančnih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov na podlagi predloga komisije.
13. člen
V 8 dneh od prejema sklepa izvajalci lahko vložijo pritožbo
pri županu Občine Cerknica. Po pravnomočnosti sklepov se z
izvajalci mladinskih programov in projektov sklene pogodbe o
sofinanciranju.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu;
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi ter
druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v roku 15 dni
od vročitve pisnega predloga pogodbe, se šteje, da je odstopil
od pogodbe.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
14. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov upoštevala naslednja
merila in kriterije:
1. preglednost
– cilji in namen mladinskih programov in projektov niso
razvidni – 0 točk,
– cilji in namen mladinskih programov in projektov so
jasno razvidni – 5 točk.
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2. število vključenih članov v mladinskih programih
in projektih
– 1–5 aktivnih članov oziroma nosilcev – 2 točki,
– 6–10 aktivnih članov oziroma nosilcev – 3 točke,
– 11–15 aktivnih članov oziroma nosilcev – 4 točke,
– nad 16 aktivnih članov oziroma nosilcev – 5 točk.
3. delež drugih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov
– od 40 do 60% – 1 točka,
– od 61 do 80% – 3 točke,
– nad 80% – 5 točk.
4. ciljna populacija
– programi in projekti ne vključujejo mladih z manj priložnostmi, iz ogroženih družin-odvisnost v družini, fizično in
psihično nasilje, mlade, ki niso zaključili šolanja ter invalidno
mladino – 0 točk,
– programi in projekti vključujejo tudi mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin - odvisnost v družini, fizično in
psihično nasilje, mlade, ki niso zaključili šolanja ter invalidno
mladino – 5 točk.
5. dostopnost
– programi in projekti so dostopni za mlade iz ožjega
območja Občine Cerknica – 2 točki,
– programi in projekti so dostopni za mlade iz celotne
občine iz Občine Cerknica – 5 točk.
6. ekonomičnost
– realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe
programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo ni jasna
– 0 točk,
– realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe
programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo je pregledna in jasna – 5 točk.
7. primerljivost
– stroški programa glede na število udeležencev s stroški
sorodnih programov so bistveno višji od stroškov sorodnih
programov – 0 točk,
– stroški programa glede na število udeležencev s stroški
sorodnih programov so primerljivi s stroški sorodnih programov
– 5 točk.
8. preventivnost
– Projekt ali program je preventivne narave (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in fizična zloraba
v domačem okolju …) – do 10 točk
Izvajalcem mladinskih programov, ki imajo sedež registriran izven Občine Cerknica, se doseženo število točk korigira
s koeficientom 0,5.
15. člen
Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in
kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov
in projektov.
Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano
leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta
je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
Ne glede na število zbranih točk in vrednosti točk, se posamezen program oziroma projekt sofinancira največ do 50%
ocenjene vrednosti programa.
16. člen
Komisija bo za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov vrednotila le tiste
vloge izvajalcev, iz katerih izhaja, da je njihova dejavnost
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izključno izvajanje programov in projektov za mlade in so
širšega pomena za vzpodbujanje razvoja mladinske dejavnosti v Občini Cerknica. Upoštevani bodo naslednji splošna
kriteriji:
– število članov izvajalca,
– število izvedenih mladinskih programov oziroma projektov,
– višina dodeljenih točk posameznemu izvajalcu za izvedbo mladinskih programov in projektov.
Višina sredstev v ta namen po gornjih kriterijih ne sme
presegati 50% primerljivih dejanskih stroškov delovanja izvajanja mladinskih programov in projektov v preteklem letu.
Višino sredstev v ta namen se opredeli z letnim programom za
mladinske dejavnosti.
IV. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo
ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih
in kriterijih tega pravilnika.
18. člen
O izvedbi sofinanciranih mladinskih programov in projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi
predložiti:
– podrobno vsebinsko in zaključno finančno poročilo o
izvedbi mladinskih programov in projektov,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na
podlagi javnega razpisa.
Občinska uprava ali pristojni organ občine lahko kadarkoli
preveri namensko porabo sredstev.
19. člen
Izvajalci mladinskih programov in projektov so dolžni
izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem
pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi. Če se
ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev
mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje takoj
ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če
prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede
postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati
za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
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SKLEP
o začetku postopka imenovanja odborov
krajevnih skupnosti
1. člen
S tem sklepom se v Občini Cerknica začne postopek
imenovanja članov v Odbor krajevne skupnosti Begunje, Odbor
krajevne skupnosti Cajnarje - Sveti Vid, Odbor krajevne skupnosti Cerknica, Odbor krajevne skupnosti Grahovo in Odbor
krajevne skupnosti Rakek.
2. člen
Predloge kandidatov krajani posameznih krajevnih skupnosti in svetniške skupine Občinskega sveta naslovijo na
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri
Občinskem svetu Občine Cerknica najkasneje v roku 30 dni
od veljavnosti tega sklepa.
3. člen
Predlogi kandidatov se vlagajo osebno na Občini Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica v času uradnih ur:
v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure, v sredo od 8. do
12. ure in od 13. do 16. ure ali po pošti.
Obrazce za vložitev predlogov se skupaj z obvestilom o začetku postopka imenovanja Odborov krajevnih
skupnosti pošlje vsem gospodinjstvom na območju Občine
Cerknica.
4. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pri Občinskem svetu Občine Cerknica mora najkasneje v roku
30 dni od poteka roka za vložitev predlogov iz prejšnjega
odstavka, Občinskemu svetu posredovati listo kandidatov za
imenovanje članov v Odbore krajevnih skupnosti.
5. člen
Obrazec za podajo predlogov kandidatov z navodilom
(obrazec:1) ter obrazec za podajo soglasja kandidata h kandidaturi (obrazec: 2) sta sestavni del tega sklepa.
6. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 034-0001/2007-5
Cerknica, dne 10. maja 2007

20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občina Cerknica
Miroslav Levar l.r.

Št. 609-0001/2007-16
Cerknica, dne dne 10. maja 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

GROSUPLJE
2440.

2439.

Sklep o začetku postopka imenovanja odborov
krajevnih skupnosti

Na podlagi 67. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 3. redni seji
dne 10. 5. 2007 sprejel

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 422/9, 454/12,
463/4, 464/3, 467/3 in 721/6, vse k.o. Luče

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr. ter odločba Ustavnega sodišča RS) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 8. seji dne 25. 4. 2007
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljiščih parc. št. 422/9, 454/12, 463/4, 464/3,
467/3 in 721/6, vse k.o. Luče
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča parc. št. 422/9 cesta v izmeri 247 m2, parc.
št. 454/12 cesta v izmeri 221 m2, parc. št. 463/4 cesta v izmeri
104 m2, parc. št. 464/3 cesta v izmeri 490 m2, parc. št. 467/3
cesta v izmeri 261 m2 ter parc. št. 721/6 pot v izmeri 169 m2,
vse pripisane v vl. št. 428, k.o. Luče.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46600-1018/95
Grosuplje, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

2441.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 130/5, 130/7,
130/8, 135/2, 587/28, 587/27, 587/32, 587/30 in
587/34, vse k.o. Luče

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.
ter odločba Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet
Občine Grosuplje na 8. seji dne 25. 4. 2007 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 130/5, 130/7, 130/8, 135/2,
587/28, 587/27, 587/32, 587/30 in 587/34,
vse k.o. Luče
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča parc. št. 130/5 travnik 7.r. v izmeri 73 m2,
parc. št. 130/7 travnik 7.r. v izmeri 20 m2, parc. št. 130/8
travnik 7.r. v izmeri 97 m2, parc. št. 135/2 njiva 6.r. v izmeri
135 m2, parc. št. 587/28 travnik 6.r. v izmeri 304 m2, parc.
št. 587/27 travnik 6.r. v izmeri 64 m2, parc. št. 587/32 njiva
5.r. v izmeri 48 m2, parc. št. 587/30 njiva 6.r. v izmeri 261 m2
ter parc. št. 587/34 njiva 6.r. v izmeri 482 m2, vse pripisane v
vl. št. 428, k.o. Luče.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0053/1999
Grosuplje, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
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Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 258/2, 260/8,
260/9, 260/10 in 260/11, vse k.o. Šmarje

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr. ter odločba Ustavnega sodišča RS) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 8. seji dne 25. 4. 2007
sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljiščih parc. št. 258/2, 260/8, 260/9, 260/10 in
260/11, vse k.o. Šmarje
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča parc. št. 258/2 pašnik v izmeri 42 m2, parc.
št. 260/8 travnik v izmeri 21 m2, parc. št. 260/9 travnik v
izmeri 16 m2, parc. št. 260/10 travnik v izmeri 23 m2 in parc.
št. 260/11 pot v izmeri 464 m2, vse pripisane pri vl. št. 114,
k.o. Šmarje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0009/02
Grosuplje, dne 25. aprila 2007
Župan
Občinski Svet
Janez Lesjak l.r.

2443.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1303/4, k.o.
Slivnica

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.
ter odločba Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet
Občine Grosuplje na 8. seji dne 25. 4. 2007 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljišču parc. št. 1303/4, k.o. Slivnica
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče parc. št. 1303/4 njiva 5.r. v izmeri 40 m2, vl.
št. 1363, k.o. Slivnica.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0108/2004
Grosuplje, dne 25. aprila 2007
Župan
Občina Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
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Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 604/2, 604/7 in
604/8, vse k.o. Blečji Vrh

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.
ter odločba Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet
Občine Grosuplje na 8. seji dne 25. 4. 2007 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljiščih parc. št. 604/2, 604/7 in 604/8, vse k.o.
Blečji Vrh
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča parc. št. 604/2 travnik 6.r. v izmeri 198 m2, parc.
št. 604/7 travnik 6.r. v izmeri 24 m2 in parc. št. 604/8 travnik 6.r.
v izmeri 14 m2, vse vl. št. 101, k.o. Blečji Vrh.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0087/2005
Grosuplje, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

MAJŠPERK
2445.

Sklep o postopku priprave občinskega
prostorskega načrta Občine Majšperk

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine Majšperk
(Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) izdajam naslednji

SKLEP
o postopku priprave občinskega prostorskega
načrta Občine Majšperk
I.
1. Ocena stanja
Na področju poselitve je glavni problem depopulacija.
Število prebivalcev se je v zadnjih desetletjih močno zmanjšalo
zaradi izgube delovnih mest in neurejene prostorske zakonodaje na območjih z razpršeno gradnjo. Hkratno staranje
prebivalstva pomeni slabšanje možnosti za izboljšanje demografske slike in sam gospodarski razvoj. Za občino so značilne
tudi slaba izobrazbena struktura, težka socialna problematika,
brezposelnost. Določen problem na področju poselitve predstavljajo težnje po nadaljnji razpršeni gradnji, pogosto tudi na
poplavnem območju.
Na področju infrastrukture je splošen problem podpovprečna opremljenost. Ključni problemi so:
– vodooskrba, saj del občine ni priključen na javno vodovodno omrežje,
– prometna povezanost – velik del prometnega omrežja
je še potrebno asfaltirati
– kanalizacija s čistilnimi napravami je potrebna za strnjena naselja.
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Občina zadnja leta usmerja velik del sredstev v ureditev
infrastrukturne problematike, ki je v veliki meri osnova za nadaljnji razvoj in dvig kvalitete življenja na območju občine.
Na področju krajine je eden od problemov zaraščanje, ki
je posledica depopulacije in upada interesa za primarne dejavnosti. Drugi problem je plazovitost območja, saj so za območje
znani številni primeri usadov. Velik del površine občine zajemajo območja različnih kategorij varovanja narave. Po eni strani
pomenijo ti varstveni ukrepi omejitve za različne dejavnosti v
krajini, po drugi strani pa so varstveni ukrepi znak kakovosti
okolja, kar je potrebno izkoristiti. Z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja je mogoče doseči ohranjanje poselitve in hkrati
visoko oziroma še višjo kakovost življenja.
2. Razlogi za pripravo Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) Občine Majšperk
V letu 2007 je začel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih aktov
na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Za zagotovitev
prostorskih aktov, usklajenih z novo prostorsko zakonodajo
mora tudi Občina Majšperk začeti s pripravo prostorskega akta
občine, to je Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju
OPN).
Razlog za pripravo OPN Občine Majšperk je tudi potreba
po dvigu splošne kakovosti življenja prebivalcev Občine Majšperk, ki spada med manj razvite občine v Sloveniji. Z OPN se
ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča
prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve
lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v
prostor.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Občina je oddala izdelavo strokovnih podlag ter izdelavo
OPN z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom
o javnih naročilih. Izbrani izdelovalec strategije prostorskega
razvoja občine bo izdelal vse strokovne podlage za izdelavo
OPN in sam OPN ter skrbel za koordinacijo med posameznimi
nosilci v vseh fazah postopka.
Pripravljavec določi seznam in vsebino potrebnih strokovnih podlag.
4. Roki priprave OPN Občine Majšperk
Aktivnost

Rok

Izdelava osnutka OPN Občine Majšperk

15.06.2007

Posredovanje osnutka OPN na MOP in pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora

20.07.2007

Dopolnitev osnutka OPN Občine Majšperk

20.08.2007

Okoljsko poročilo za CPVO

15.08.2007

Sklep ministrstva, pristojnega za varstvo okolja,
o kakovosti okoljskega poročila

03.09.2007

Obvestilo javnosti o javni razgrnitvi

05.09.2007

Pričetek javne razgrnitve OPN Občine Majšperk
in okoljskega poročila za CPVO

13.09.2007

Zaključek javne razgrnitve

13.10.2007

Objava stališča občine do pripomb in predlogov
javnosti

24.10.2007

Izdelava predloga OPN

20.11.2007

Posredovanje predloga OPN na MOP in pridobitev mnenja nosilcev urejanja prostora

24.12.2007

Sklep ministra o potrditvi predloga OPN Občine
Majšperk

15.01.2008

Sprejem OPN na občinskem svetu

januar 2008

Objava odloka v uradnem glasilu

februar 2008

5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo
smernice
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti so:
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1. Ministrstvo, pristojno za okolje in prostor;
2. Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, energetiko in
telekomunikacije;
3. Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, poda izhodišča za
rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
4. Ministrstvo, pristojno za področje razvoja turizma;
5. Ministrstvo, pristojno za promet;
6. Ministrstvo, pristojno za obrambo, opredeli izhodišča
prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
7. Ministrstvo, pristojno za področje zaščite in reševanja
ter varstva pred nesrečami;
8. Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
9. Ministrstvo, pristojno za zdravje, daje izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
10. Ministrstvo, pristojno za kulturo in varstvo kulturne
dediščine;
11. Drugi nosilci urejanja prostora, za katere se bo v postopku izdelave OPN izkazala potreba.
II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Majšperk in prostorskega reda Občine Majšperk (Uradni list RS,
št. 57/07).
III.
Sklep se dostavi Ministrstvu za okolje in prostor, sosednjim
občinam in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-01/07-3
Majšperk, dne 14. maja 2007
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

POSTOJNA
2446.

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih članov Občinskega sveta
Občine Postojna

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06) in
na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 2. dopisni seji
dne 14. 5. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine
Postojna
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov
svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna, o uporabi finančnih sredstev, ki jih za njihovo
delo zagotavlja Občina Postojna (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni
na listah s podporo občanov.
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Samostojni član občinskega sveta je:
– član občinskega sveta, izvoljen na listi s podporo občanov.
3. člen
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta
imajo pravico porabe sredstev, ki so v proračunu občine za
posamezno leto namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih članov.
4. člen
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta
so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati
kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega
pravilnika.
5. člen
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta
prejemajo sredstva iz proračuna občine glede na število svojih
izvoljenih članov tekočega mandata.
V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine, ostanejo
finančna sredstva skupini, iz katere je izstopil.
6. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta se vodijo za vsako svetniško
skupino in vsakega samostojnega člana občinskega sveta
posamezno po stroškovnih mestih.
Svetniška skupina oziroma samostojni člani za namene iz
prejšnjega odstavka izstavljajo naročilnice v imenu in za račun
občine. Vsak račun mora glasiti na naslov občine.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog vodje svetniške skupine
oziroma samostojnega člana župan. Župan lahko pooblasti
druge osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.
Vodja svetniške skupine oziroma samostojni član mora
po dobavi potrjen račun dostaviti občini, ki vodi za posamezno
skupino oziroma samostojnega člana, evidenco upravičenih
sredstev in dospelih stroškov. Račun se ne plača, dokler ni
knjižen in ga ne sopodpiše župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
7. člen
Občina zagotavlja svetniškim skupinam in samostojnim
članom občinskega sveta finančna sredstva za nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev, za najem prostorov, za nakup pisarniškega materiala, potne stroške, plačilo stroškov telefona
in elektronske pošte, plačilo stroškov za obveščanje volivcev,
plačilo reprezentančnih stroškov plačilo stroškov fotokopiranja,
plačilo stroškov dnevnega tiska in plačilo stroškov izobraževanja.
8. člen
Če svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta finančnih sredstev, ki jih prejemajo iz proračuna občine, ne
uporabijo za namene, določene s tem pravilnikom, se jim proračunski prihodki zmanjšajo za višino nepravilno porabljenega
zneska.
9. člen
Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika
preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.
10. člen
Svetniška skupina je dolžna ob koncu proračunskega leta,
najkasneje do 31. 3. Komisiji za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja predložiti pisno poročilo o porabi sredstev za
preteklo leto.
Svetniška skupina je dolžan med letom omogočiti nadzor
nad izvajanjem porabe iz 7. člena tega pravilnika.
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Nadzornemu odboru občine Postojna so svetniške skupine in samostojni člani dolžni omogočiti nadzor nad finančnim
poslovanjem kluba v zvezi z namensko porabo dodeljenih
sredstev.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
članov Občinskega sveta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 41/04).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od konstituiranja Občinskega sveta Občine Postojna na lokalnih volitvah v letu
2006 dalje.
Št. 007-9/2007
Postojna, dne 14. maja 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev

0

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0

VI.

Prejeta posojila minus dana posojila in spremembe kapital. deležev

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

Zadolžitev proračuna

VIII.

Odplačilo glavnic posojil

IX.

Neto zadolžitev proračuna

X.

Povečanje/zmanjšanje sredstev na
računih
Ostanek sredstev na računih iz
preteklega leta

XI.

SLOVENSKA BISTRICA
2447.

B.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenska Bistrica za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB
– Uradni list RS, št. 100/05) in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z 10. členom
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95,
72/99 in 65/02) na 4. redni seji dne 2. 4. 2007, Občinski svet
Občine Makole v skladu s 105. členom Statuta Občine Makole
(Uradni list RS, št. 2/07) na 8. redni seji dne 24. 4. 2007 in
Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta
Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) na 6. redni seji dne
3. 5. 2007 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenska Bistrica za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska
Bistrica za leto 2006, ki zajema vse prihodke in druge prejemke
ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
proračuna Občine Slovenska Bistrica so v letu 2006 realizirani
v naslednjih zneskih:
Postavka

Vrsta sredstev

Realizacija
2006

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

Prihodki

5.206.926.983

II.

Odhodki

5.094.061.339

III.

Prihodki – Odhodki
(Presežek – Primanjkljaj)

112.865.645

45.139.776
–45.139.776
67.725.869
34.577.459

Neto financiranje

–112.865.645

Ostanek sredstev

102.303.328

Priloge k odloku so bilanca prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so izkazani
v splošnem delu zaključnega računa. Sestavni del odloka je tudi
posebni del zaključnega računa, sestavljen iz finančnih načrtov
neposrednih proračunskih uporabnikov po posameznih področjih proračunske porabe. Priloga so tudi obrazložitve splošnega
in posebnega dela, katerega sestavni del je tudi bilanca stanja
z obrazložitvami ter tabelarični prikaz prerazporeditev pravic
porabe za vse neposredne proračunske uporabnike.
3. člen
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve
za leto 2006 so dosežena v naslednjih zneskih:
1.

Prihodki

78.099.101

2.

Odhodki

77.236.904

3.

Ostanek sredstev rezerv konec leta

862.198

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 033-3/2007-4/5
Slovenska Bistrica, dne 2. aprila 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.
Št. 20-SKL-032-8/2007
Makole, dne 24. aprila 2007
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.
Št. 213/2007
Poljčane, dne 3. maja 2007
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ŠKOFJA LOKA
2448.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Škofja Loka

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB2 in 70/06) ter 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski
svet Občine Škofja Loka na 6. redni seji dne 10. maja 2007
sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Škofja Loka

nuje:

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Škofja Loka se ime-

1. Zdenka Podobnik, predsednica, roj. 26. 7. 1954, Bukovica 7A, Selca
2. Mihaela Novak Kolenko, namestnica predsednice, roj.
26. 8. 1963, Puštal 42, Škofja Loka
3. Anton Bogataj, član, roj. 30. 5. 1941, Partizanska cesta
42, Škofja Loka
4. mag. Renata Prosen, namestnica člana, roj. 27. 3.
1964, Virmaše 203, Škofja Loka
5. Mara Jelovšek, članica, roj. 25. 5. 1934, Podlubnik 20,
Škofja Loka
6. Blaž Karlin, namestnik članice, roj. 5. 3. 1980, Godešič
150, Škofja Loka
7. Ivan Likar, član, roj. 16. 6. 1945, Podlubnik 200, Škofja
Loka
8. Uroš Krek, namestnik člana, roj. 28. 4. 1978, Podlubnik
300, Škofja Loka.
II.
Mandat občinske volilne komisije traja štiri leta.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2007
Škofja Loka, dne 10. maja 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

TREBNJE
2449.

Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz
sredstev proračuna Občine Trebnje

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. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo) ter 19. člena Statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06) je
Občinski svet Občine Trebnje na redni seji dne 9. 5. 2007
sprejel
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ODLOK
o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev
proračuna Občine Trebnje
I. UVOD
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci dodelitve občinske
denarne pomoči, pogoji za dodelitev denarne pomoči, oblika
denarne pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja in izplačevanja pomoči v Občini Trebnje (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva za denarne pomoči se zagotovijo v vsakoletnem
proračunu Občine Trebnje.

II. UPRAVIČENCI DO OBČINSKE DENARNE POMOČI
3. člen
Do občinske denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Trebnje in njihovi družinski člani, ki
izpolnjujejo vsaj enega izmed 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 iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja
socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni
dolžan preživljati,
2. imajo hudo bolnega otroka, katerega zdravljenje zahteva dodatne visoke stroške,
3. se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna
bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.)
znajde v takšnem položaju, da ne more poravnati najnujnejših
obveznosti,
4. prejemajo denarno socialno pomoč,
5. so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo na
uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike prejemkov,
6. drugi, če se ugotovi utemeljenost.

III. NAMEN OBČINSKE DENARNE POMOČI
4. člen
Občinska denarna pomoč je namenjena za:
1. delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta
za otroke v osnovni in srednji šoli,
2. plačila oziroma doplačila letovanj/zimovanj in šole v
naravi za osnovnošolce,
3. pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije, ter zdravstvenih storitev in
drugih stroškov, ki so nujno potrebni, stroškov zanje pa Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije,
4. ozimnice ali kurjave,
5. doplačilu stroškov zdravljenja odvisnosti enega ali več
družinskih članov,
6. doplačilo najugodnejših stroškov in dostave kosil osebam starejšim od 65 let, invalidom in brezdomcem, ki prejemajo
denarno socialno pomoč po Zakonu o socialnem varstvu, in
nimajo nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati,
7. plačilo stroškov vloge za uveljavitev pravice do dodatka
za pomoč in postrežbo,
8. kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, ki niso kriti iz morebitnih drugih
virov občinskega proračuna.
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5. člen
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih
okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerim živi v skupnem gospodinjstvu.
IV. MERILA IN VIŠINA OBČINSKE DENARNE POMOČI
6. člen
(1) Do dodelitve občinske denarne pomoči je upravičen
posameznik oziroma posamezni družinski člani, če dohodek
posameznika oziroma družinskega člana ne presega cenzusa za denarno socialno pomoč po Zakonu o socialnem
varstvu za več kot 80%.
(2) Ne glede na določbo iz prvega odstavka, je občinsko denarno pomoč možno izjemoma dodeliti posamezniku
ali družini tudi v primeru, da presega dohodek za več kot
80% zgoraj omenjenega cenzusa, iz razlogov, na katere
upravičenec ni mogel vplivati in se je znašel v položaju težje
materialne ogroženosti in sicer v primerih težje bolezni v
družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo,
smrti hranitelja, letovanja, šole v naravi ter drugih stroškov,
vezanih na šolanje, ter drugih izjemnih okoliščinah.
7. člen
V vlogi mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev,
ki jih potrebuje, upravičenec pa je dolžan prejeto pomoč
porabiti za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena.
8. člen
Upravičenec je dolžan v roku 15 dni po prejetju pomoči predložiti organu, ki je izdal odločbo, dokazila o porabi
sredstev. Če tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da
pomoč ni bila namensko porabljena, je upravičenec dolžan
vrniti prejeto pomoč v celoti.
9. člen
Občinska denarna pomoč se upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem odloku, ali se mu ne
dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku
ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičencev in družinskih članov
takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo
dohodke,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso
družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj
z upravičencem,
– so dejanski stroški upravičenca nižji od izračunane
višine pomoči.
10. člen
(1) Pri ugotavljanju upravičenosti do občinske denarne
pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, kot jih določa
Zakon o socialnem varstvu.
(2) V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih
je posameznik in njegovi družinski člani pridobil v zadnjih
treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
(3) Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade...) se v letu, ko so izplačani,
kolikor presegajo 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, štejejo v dohodek v sorazmernem deležu za 3 mesece.
11. člen
(1) Upravičenec mora vlogi za dodelitev občinske denarne pomoči priložiti naslednja dokazila:

Uradni list Republike Slovenije
– fotokopije osebnega dokumenta upravičenca in oseb,
s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu,
– potrdila o dohodkih in prejemkih, ki so jih upravičenec
in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, prejeli v
zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve vloge,
– potrdila o občasnih dohodkih, ki so jih upravičenec
in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, prejeli v
zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve vloge,
– potrdila o obstoju utemeljenih okoliščin, na podlagi
katerih upravičenec uveljavlja pravico do občinske denarne
pomoči (zdravniški izvidi, odločbe o stopnji invalidnosti, izvid
zdravniške komisije I. stopnje ali Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije o morebitnih trajnih obolenjih, potrdilo
delodajalca o času odsotnosti z dela, potrdila o nesposobnosti za pridobitno delo, potrdila iz matične knjige umrlih,
potrdila o šolanju otrok, računi, plačilni nalogi in drugi dokumenti, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do
občinske denarne pomoči)
(2) Pri odločanju o višini enkratne občinske denarne
pomoči je potrebno upoštevati ugotovljeno dejansko stanje
upravičenca in možnosti glede na zagotovljena sredstva v
proračunu občine.
12. člen
(1) Denarna pomoč se dodeli kot plačilo vrednosti blaga
ali storitve, vendar na letnem nivoju največ do višine osnovnega zneska občinske denarne pomoči, ki ob uveljavitvi
odloka znaša 250 eurov.
(2) Občinski svet vsako leto ob sprejemu proračuna
določi višino osnovnega zneska občinske denarne pomoči.
13. člen
(1) Občinska denarna pomoč se dodeli v enkratnem
znesku. Praviloma se občinska denarna pomoč izroča neposredno upravičencem v gotovini ali v funkcionalni obliki.
Občinska denarna pomoč se lahko dodeli tudi drugi osebi ali
ustanovi, upoštevaje namen pomoči.
(2) Občinska denarna pomoč se lahko v letu, v katerem je bila dodeljena, izjemoma dodeli ponovno in v višjem
znesku kot znaša osnovni znesek občinske denarne pomoči,
kadar gre za premostitev trenutne težje materialne ogroženosti.
14. člen
(1) Upravičencem, ki so brez lastnega dohodka, in upravičencem, ki z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega
dohodka za posameznega družinskega člana po Zakonu o
socialnem varstvu, se denarna pomoč dodeli:
– za namen iz 4. in 8. točke 4. člena tega odloka do
višine osnovnega zneska občinske denarne pomoči, določenega v prvem odstavku 12. člena tega odloka,
– za namen iz 1. točke 4. člena tega odloka v višini 30%
osnovnega zneska občinske denarne pomoči, vendar skupni
znesek pomoči družini ne sme presegati višine osnovnega
zneska denarne pomoči,
– za namen iz 2., 3., 5. in 7. točke 4. člena tega odloka
v višini vrednosti blaga ali storitve, vendar največ do višine
osnovnega zneska denarne pomoči in
– za namen iz 6. točke 4. člena tega odloka do višine
50% stroškov in dostave kosil, vendar največ do polovice
osnovnega zneska občinske denarne pomoči.
(2) Za upravičence, ki presegajo minimalni dohodek do
80% se denarna pomoč dodeli:
– za namen iz 4. in 8. točke 4. člena tega odloka do
višine osnovnega zneska občinske denarne pomoči, določenega v prvem odstavku 12. člena tega odloka,
– za namen iz 1. točke 4. člena tega odloka v višini 15%
osnovnega zneska občinske denarne pomoči, vendar skupni
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znesek pomoči družini ne sme presegati polovice osnovnega
zneska denarne pomoči,
– za namen iz 2., 3., 5., 6. in 7. točke 4. člena tega odloka do višine 25% stroškov vrednosti blaga in storitev, vendar največ do četrtine osnovnega zneska denarne pomoči.
(3) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se
upravičencem, ki nimajo lastnega dohodka ali ne dosegajo
minimalnega dohodka, kadar gre za premostitev trenutne
materialne ogroženosti, določi denarna pomoč v višini 50%
osnovnega zneska občinske denarne pomoči, če živijo v
skupnem gospodinjstvu z drugimi osebami, ki imajo dohodek
in je mogoče sklepati, da jim je zagotovljeno preživetje.
15. člen
Občinska denarna pomoč za namene iz 1. in 2. točke
4. člena, določena na način iz prvega in drugega odstavka
14. člena tega odloka, se dodeli za vsakega posameznega
upravičenega otroka v družini upravičenca.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA OBČINSKE DENARNE
POMOČI
16. člen
(1) Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve
občinske denarne pomoči vodi in o njej odloča občinska
uprava.
(2) Občinska uprava mora v ugotovitvenem postopku
pridobiti pridobi vse potrebne podatke o premoženjskem in
socialnem stanju prosilca od vseh za to pristojnih organov ter
tudi predhodno pozitivno mnenje strokovnega tima delavcev
Centra za socialno delo Trebnje.
17. člen
(1) Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev občinske denarne pomoči na Občino Trebnje na obrazcu (ODP), ki se dobi
v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali pa na spletni strani
Občine Trebnje.
(2) Občinska uprava odloči o dodelitvi občinske denarne pomoči z odločbo v roku 30 dni od dneva prejema
vloge. V postopku ugotavljanja upravičenosti do občinske
denarne pomoči se uporabljajo določbe Zakona o splošnem
upravnem postopku.
18. člen
(1) Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb
tega odloka smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki
ureja socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno
pomoč.
(2) Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba pri županu Občine Trebnje v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe,
pisno ali ustno na zapisnik in je takse prosta.
19. člen
Občinske denarne pomoči upravičencem nakazuje
 bčina Trebnje.
O
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po
uveljavitvi proračuna za leto 2007.
Trebnje, dne 10. maja 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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(MELRJ-A)
Uredba o ratifikaciji Notranjega sporazuma med
predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v
okviru Sveta, o spremembi Notranjega sporazuma z dne 18. septembra 2000 o ukrepih, ki naj se
sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za
izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP-ES
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Slovenijo in
Svetovno turistično organizacijo o organiziranju
šestinštiridesetega zasedanja Komisije za Evropo
Svetovne turistične organizacije Združenih narodov (UNWTO) in seminarja "Inovativnost v turizmu:
prilagajanje spremembam" na Bledu (Slovenija) od
23. do 25. maja 2007
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Na zalogi
OBVEŠČAMO
VSE ZAVEZANCE
ZA POSREDOVANJE PRIJAVE PODATKOV IN SPREMEMB
PODATKOV O PLAČI, PLAČANEM PRISPEVKU IN OBDOBJU
ZAVAROVANJA,
DA SO ROČNI IN RAČUNALNIŠKI OBRAZCI M-4/M-8 ZA LETO 2006
V PRODAJI PRI ZALOŽBI URADNI LIST
Z ALOŽBA

Naročanje:
tel.: 01/ 20018 38, faks: 01/425 14 18, E-mail: prodaja.uradni-list.si
pošta: Uradni list Republike Slovenije, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
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NOVO
1. knjiga

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
(s komentarjem)
in

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
NA VODNEM, ENERGETSKEM,
TRANSPORTNEM PODROČJU
	IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV
(s komentarjem)
2. knjiga

Avtorji:

Z ALOŽBA

www.uradni-list.si

mag. Margit Čampa • mag. Franci Kodela • Sašo Matas
• Igor Šoltes • Tadej Štular
Javna naročila postajajo področje, kjer se zakonodaja spreminja hitreje, kot to
dopušča čas prilagajanja in oblikovanja ustaljene prakse ravnanj v postopkih naročanja. Ponovno se spreminja sistem pravil, ki usmerja delovanje javnega sektorja pri sklepanju pogodb z zasebnim sektorjem. Tudi tokrat z razlogom, zdaj
kot država članica EU, prenašamo določbe novih direktiv na področju javnega
naročanja v notranji pravni red. Pred nami sta nova zakona, ki bosta vplivala na
spremembo prakse javnega naročanja.

K O M P L E T K N J I G D O D A T N I  1 0 % P O P U S T !

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


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

ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
– 1. knjiga:
cena
80 EUR – 19.171 SIT
– 2. knjiga:
cena
67,50 EUR – 16.176 SIT
– Komplet obeh knjig:
132,75 EUR – 31.812 SIT

Podjetje

Število izvodov
Število izvodov
Število kompletov

Oddelek

Ime in priimek
Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

E-mail

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna vam bomo poslali naročene knjige in račun.
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2007 je 110,17 EUR · 26.400 SIT (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR · 72.600 SIT • 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:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

