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Leto XVII

DRŽAVNI ZBOR
4188.

Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije
ministra

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije,
12. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s 112. in
261. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
35/02, 60/04 in 64/07), je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 6. septembra 2007 sprejel

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije opravlja tekoče posle do imenovanja novega ministra ali ministrice
oziroma do obvestila predsednika Vlade Republike Slovenije v
skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika državnega
zbora.
Št. 020-05/89-2/164
Ljubljana, dne 6. septembra 2007
EPA 1621-IV

SKLEP
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
Ugotovi se, da je mag. Janezu Božiču prenehala funkcija
ministra za promet.
Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije opravlja tekoče posle do imenovanja novega ministra ali ministrice
oziroma do obvestila predsednika Vlade Republike Slovenije v
skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika državnega
zbora.
Št. 020-05/89-2/164
Ljubljana, dne 6. septembra 2007
EPA 1621-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4189.

Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije
ministra

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije,
12. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s 112. in
261. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
35/02, 60/04 in 64/07), je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 6. septembra 2007 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
Ugotovi se, da je dr. Juretu Zupanu prenehala funkcija
ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

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

4190.

Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije
ministra

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije,
12. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s 112. in
261. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
35/02, 60/04 in 64/07), je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 6. septembra 2007 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
Ugotovi se, da je mag. Andreju Bručanu, dr. med.,
prenehala funkcija ministra za zdravje.
Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije opravlja tekoče posle do imenovanja novega ministra ali ministrice
oziroma do obvestila predsednika Vlade Republike Slovenije v
skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika državnega
zbora.
Št. 020-05/89-2/164
Ljubljana, dne 6. septembra 2007
EPA 1621-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
4191.

Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Ljudski demokratični republiki
Koreji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in
69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo)
izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski
demokratični republiki Koreji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji s sedežem v
Pekingu imenujem dr. Marjana Cencena.
Št. 001-09-13/07
Ljubljana, dne 6. septembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
4192.

Pravilnik o dokumentaciji, ki je podlaga za
črpanje namenskih sredstev za graditev
državnih cest, določenih v nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o dokumentaciji, ki je podlaga za črpanje
namenskih sredstev za graditev državnih cest,
določenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta pravilnik določa dokumentacijo, ki je podlaga za črpanje namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(v nadaljnjem besedilu: namenska sredstva).
2. člen
(1) Dokumentacijo iz prejšnjega člena Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS,
d.d.) mesečno pisno predloži ministrstvu, pristojnemu za promet.
(2) Dokumentacijo iz prejšnjega člena sestavljajo:
– zahtevek za črpanje namenskih sredstev za plačilo že
opravljenega dela;
– priloge, ki potrjujejo utemeljenost zahtevka.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(1) V zahtevku za črpanje namenskih sredstev se navedejo naslednji podatki:
– evidenčna številka zahtevka za črpanje namenskih
sredstev;
– davčna številka DARS, d.d.;
– številka transakcijskega računa DARS, d.d.;
– namen nakazila iz 3. člena Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 57/98 in 18/02; v nadaljnjem besedilu: zakon);
– skupni znesek nakazila po posameznem namenu iz
prejšnje alinee;
– žig, datum ter podpis predlagatelja.
(2) Zahtevek za črpanje namenskih sredstev se predloži
na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Priloge, iz katerih je razvidna utemeljenost zahtevka,
vsebujejo naslednje podatke oziroma listine:
1. specifikacija obveznosti po opravljenih delih za črpanje
namenskih sredstev, pri čemer morajo biti navedeni naslednji
podatki:
– namen nakazila iz 3. člena zakona;
– točna navedba podlage iz letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest (številka postavke oziroma navedba odseka);
– podatki o dokumentu, ki je podlaga za nastalo obveznost (izvajalec del, številka pogodbe in namen nakazila po
posamezni pogodbi oziroma morebitnega dodatka k pogodbi,
datum izplačila izvajalcu del);
– številka in datum mesečne situacije;
– datum potrditve mesečne situacije;
– znesek za nakazilo;
2. informacija o izvršenih plačilih obveznosti v preteklem
mesecu, ki se nanašajo na realizacijo letnega plana razvoja in
obnavljanja avtocest;
3. pisna izjava DARS, d.d., da vsi predloženi podatki izhajajo iz verodostojne dokumentacije ter da so usklajeni z letnim
planom razvoja in obnavljanja avtocest.
(2) Priloge iz prejšnjega odstavka se priložijo na obrazcih
iz prilog 2, 3 in 4, ki so sestavni del tega pravilnika.
(3) Podatki na obrazcih iz prilog 2 in 3 tega pravilnika se
priložijo v tiskani in elektronski obliki.
5. člen
(1) Na zahtevo ministrstva, pristojnega za promet, mora
DARS, d.d. predložiti tudi drugo dokumentacijo oziroma podatke, ki so potrebni za nadzor nad utemeljenostjo predloženih
zahtevkov za črpanje namenskih sredstev.
(2) Zahtevo iz prejšnjega odstavka je DARS, d.d. dolžan
izpolniti najkasneje v roku osmih dni od njenega prejema.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o dokumentaciji, ki jo mora DARS, d.d. predložiti Ministrstvu za promet, za ugotavljanje porabe in črpanje namenskih
sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (št. 3051012/2002/16 z dne 18. marca 2002).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-59/2007/15
Ljubljana, dne 8. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0033
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA 1

DARS, d.d.
ID št. za DDV:__________
Transakcijski raþun: __________
Zahtevek za þrpanje namenskih sredstev štev._______

Namen nakazila
priprava projektne dokumentacije
pridobitev dovoljenj za posege v prostor in gradnjo
odkupi zemljišþ
plaþilo odškodnin in drugih stroškov v zvezi s pripravo na gradnjo
gradnja in rekonstrukcija državnih cest iz 1. þlena ZZNSGC (Uradni
list RS št. 57/98 in nadaljnje spremembe)
poplaþilo obveznosti iz najetih kreditov za gradnjo državnih cest iz
nacionalnega programa izgradnje avtocest
Skupaj

Znesek v EUR

V________, dne _______

Predsednik uprave DARS
______________________

Priloga

Namen
nakazila po
posamezni
pogodbi
Številka
meseþne
situacije

Predsednik uprave DARS
______________

Skupaj:

Datum
Datum
Datum
potrditve izplaþila Znesek za
meseþne
meseþne izvajalcu nakazilo
situacije
situacije
del
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V _______, dne __________

Izvajalec del

Številka
pogodbe

Št.

Namen nakazila iz 3.
þlena ZZNSGC
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Navedba
številke
postavke
oziroma
navedba
odseka iz
letnega plana
razvoja in
obnavljanja
avtocest

Specifikacija obveznosti po opravljenih delih za þrpanje namenskih sredstev

PRILOGA 2

Stran
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Številka
pogodbe

Številka
meseþne
situacije
Datum meseþne
situacije

Datum
izvršenega
plaþila

Predsednik uprave DARS
______________

Skupaj:

Znesek
nakazila

Št.

V _______, dne __________

Izvajalec del

Informacija o izvedenih izplaþilih obveznosti v ___________(mesec, leto)

PRILOGA 3

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA 4

DARS, d.d.

IZJAVA

Na podlagi tretje toþke prvega odstavka 4. þlena Pravilnika o dokumentaciji, ki je podlaga za
þrpanje namenskih sredstev za graditev državnih cest, doloþenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, pod odškodninsko in kazensko odgovornostjo izjavljam,
da priloženi podatki (priloga 1 in priloga 2) izhajajo iz verodostojne dokumentacije ter da so v
celoti usklajeni z Letnim planom razvoja in obnavljanja avtocest za leto _______.

V________, dne _______

Predsednik uprave DARS
______________________

Uradni list Republike Slovenije
4193.

Spremembe in dopolnitve Sodnega reda

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije z dne 6. 7. 2007 izdaja minister za pravosodje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Sodnega reda
1. člen
V Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98,
22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 75/04,
138/04, 74/05 in 5/07) se prvi odstavek 5. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Sodno osebje so: sekretarji sodišč, sodniški pomočniki,
strokovni sodelavci, sodniški pripravniki, sodni referenti, direktor in strokovni delavci v centru za informatiko in drugi delavci
pri sodišču.«
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se na koncu črta pika in doda
besedilo », glede zadev sodne uprave pa skladno s predpisi o
dostopu do informacij javnega značaja.«
V drugem odstavku se besedilo »ter drugih javnih glasil,
na tiskovnih konferencah ali na drug primeren način« nadomesti z besedilom »in drugih medijev, na tiskovnih konferencah ali
na drug primeren način.«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Izbrana sodna praksa je javnosti dostopna preko spletnih strani slovenskega sodstva.«
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedi »javnih glasil« nadomestita z besedo »medijev«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za spremljanje medijev in obveščanje javnosti skrbi
predsednik sodišča oziroma po njegovem pooblastilu oseba,
pooblaščena za odnose z javnostmi. Sodišče lahko v ta namen
ustanovi posebno službo.«
Tretji odstavek se črta.
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O zadevah, ki so pri sodišču v reševanju, se obvestila
medijem oziroma novinarjem, ki se predhodno izkažejo z novinarsko izkaznico medija, pri katerem so zaposleni, dajejo pisno
ali ustno. V odmevnih zadevah se izjemoma dajejo obvestila na
tiskovnih konferencah.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pisno obvestilo sodišče objavi na svojih spletnih straneh
ter pošlje dnevno-informativnim uredništvom posameznih medijev in na Slovensko tiskovno agencijo, če gre za informacijo,
ki zadeva splošno javnost. Če gre za odgovor posameznemu
mediju ali za obvestilo o zadevi, ki zanima le specializirano ali
lokalno javnost oziroma za to javnost specializiran medij, se
obvestilo pošlje le izbranemu mediju.«
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Pri ustnem dajanju informacij ne sodeluje sodnik, ki zadevo, o kateri obvešča javnost, obravnava.
Pri pripravi pisnih obvestil lahko predsednik sodišča
od sodnika, vodje pristojnega oddelka ali predsednika senata, ki zadevo obravnava zahteva pripravo pisnega osnutka.
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije oziroma
z njegove strani pooblaščena oseba za odnose z javnostmi
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lahko pripravo pisnega osnutka zahteva tudi od drugih predsednikov sodišč.
Če sodnik ali oseba pooblaščena za odnose z javnostmi v
javnosti nastopa kot predstavnik sodišča, mora izraziti stališče
sodišča.«
6. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če sodišče ugotovi, da v mediju objavljena informacija
ni v skladu z obvestilom, ki ga je dalo sodišče, ali da v mediju objavljena informacija neobjektivno prikazuje delo sodišča,
mora predsednik sodišča ali oseba pooblaščena za odnose z
javnostmi v skladu s predpisi o medijih zahtevati objavo popravka ali odgovora.«
Tretji odstavek se črta.
7. člen
Prvi odstavek 15. člena se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O spremljanju poročanja medijev in ukrepih predsednika
sodišča lahko sodišča vodijo posebno evidenco »Spremljanje
medijev« (obr. SR št. 1) ali pa v ta namen uporabljajo storitev
klipinga.«
8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na oglasni deski sodišča (v nadaljnjem besedilu: sodna
deska) se objavi:
– letni razpored sodnikov;
– pravila za dodeljevanje zadev;
– razpored obravnav ter sej, o katerih se obveščajo stranke in pri katerih javnost po zakonu ali določitvi sodišča ni izključena. Ta razpored obsega:
– opravilno številko in vrsto zadeve, datum in uro
začetka obravnave ali seje, o katerih se obveščajo stranke,
– podatek o kraju in prostoru, kjer se bo opravila
obravnava ali seja, osebno ime sodnika ali predsednika
senata, ki zadevo obravnava in osebno ime stranke v
postopku;
– druga sodna pisanja in razporedi narokov, za katere
tako določa zakon;
– druge podatke, za katere tako določa zakon o sodiščih
ali sodni red.«
9. člen
V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dovoljenje za snemanje prostorov znotraj sodne zgradbe izda predsednik sodišča, ki upravlja s posamezno zgradbo. Predsednik sodišča lahko zaradi varovanja poteka glavne
obravnave, varovanja zasebnosti udeležencev postopka in iz
drugih opravičenih razlogov osebam, ki so opremljene z napravami za slikovna, zvočna ali slikovno-zvočna snemanja,
prepove vstop v sodno zgradbo.«
10. člen
V prvem odstavku 20. člena se na koncu doda nov stavek,
ki se glasi:
»Prošnjo za snemanje je potrebno oddati v poslovnem
času sodišča najmanj dva delovna dneva pred začetkom glavne obravnave.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije s
pisnim dovoljenjem lahko omeji snemanje na začetek glavne
obravnave ali na razglasitev sodbe v posamezni kazenski
zadevi in uporabo slikovnega materiala ali posnetkov z glavne
obravnave omeji le na enkratno objavo oziroma predvajanja v
medijih v zvezi z informacijo, ki jo mediji posredujejo javnosti v
tej kazenski zadevi.«
11. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:

Stran

11296 /

Št.

82 / 10. 9. 2007

»50. člen
Pri zbiranju podatkov o storilnosti sodišč in pri primerjanju
storilnosti med posameznimi sodišči iste vrste in iste stopnje se
upošteva število vseh rešenih zadev in posebej število rešenih
pomembnejših zadev na enega sodnika. Storilnost se ugotovi
tako, da se število rešenih zadev deli s skupnim številom mesecev, ki so jih sodniki prebili med letom na delu.
Pri zbiranju in posredovanju statističnih podatkov skladno
s sedmim odstavkom 60. člena Zakona o sodiščih, vodijo sodišča posebej zadeve, ki niso bile rešene v naslednjih rokih:
– preiskava in kazenske zadeve na I. stopnji: v roku
18 mesecev od prejema zadeve do odprave spisa državnemu
tožilcu po opravljeni preiskavi oziroma do odprave odločbe
prve stopnje;
– zadeve o prekrških: v roku 1 leta od prejema zadeve do
odprave odločbe prve stopnje;
– pravdne in nepravdne zadeve ter gospodarski spori:
v roku 18 mesecev od prejema zadeve do odprave odločbe
I. stopnje;
– postopki pred senatom za mladoletnike: v roku 1 leta od
prejema zadeve do odprave odločbe I. stopnje;
– postopki s pritožbo v kazenski ali civilni zadevi na
II. stopnji: v roku 6 mesecev od prejema zadeve na sodišču
druge stopnje do odprave odločbe druge stopnje;
– zadeve kazenskih preiskovalnih dejanj: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave spisa državnemu tožilcu po
opravljenih preiskovalnih dejanjih;
– izvršilne zadeve: v roku 1 leta od prejema zadeve do
končanega izvršilnega postopka (269. in 269.a člen sodnega
reda);
– zapuščinske zadeve: v roku 6 mesecev od prejema
zadeve do odprave sklepa o dedovanju;
– zadeve pripravljalnih postopkov zoper mladoletnike: v
roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave spisa državnemu tožilcu po opravljenem pripravljalnem postopku;
– zemljiškoknjižne zadeve: v roku 1 meseca od prejema
popolnega predloga do odprave sklepa;
– zadeve sodnega registra: v roku 1 meseca od prejema
zadeve do odprave sklepa;
– zadeve v postopkih upravnih sporov: v roku 18 mesecev
od prejema zadeve;
– zadeve v delovnih sporih: v roku 18 mesecev od prejema zadeve.
Če se v zadevi ponovno odloča, se roki za rešitev zadev
iz prejšnjega odstavka skrajšajo za polovico.
Šteje se, da gre za sodni zaostanek, če so roki iz drugega
ali tretjega odstavka tega člena prekoračeni. Sodnik je dolžan o
sodnem zaostanku obvestiti predsednika sodišča. Predsednik
sodišča lahko od sodnika zahteva poročilo o razlogih za nastanek sodnega zaostanka. O tem ter o sprejetih ukrepih poroča
predsedniku sodišča višje stopnje.
Ne glede na prejšnji odstavek se med sodne zaostanke
ne štejejo nerešene zadeve, ki jih sodišče ne more obravnavati
in rešiti, ker ni mednarodnih sporazumov o medsebojni pravni
pomoči ali zaradi nesodelovanja sodnih oblasti z državami, s
katerimi Republika Slovenija nima vzpostavljenih diplomatskih
odnosov.
Določila prejšnjega odstavka veljajo tudi za zadeve, v
katerih sodišče ne more nadaljevati postopka, ker so nastopile
okoliščine, ki skladno z določbami zakona, ki ureja kazenski
postopek oziroma postopek o prekrških, začasno preprečujejo
pregon obdolženca.«
12. člen
Za 50. členom se dodata nov 50.a in 50.b člen, ki se
glasita:
»50.a člen
Sodna statistika je strokovno neodvisna dejavnost izvajanja statističnih raziskovanj. Sodna statistika se izvaja po načelu
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nevtralnosti, objektivnosti, strokovne neodvisnosti, racionalnosti statistične zaupnosti in preglednosti. Podatki se pridobivajo
in posredujejo na podlagi uporabe strokovnih spoznanj in strokovno ustreznih metod.
Sodna statistika zagotavlja pravosodnim in drugim državnim organom, gospodarstvu in javnosti podatke o stanju in
gibanju sodnih zadev.
Osnovne naloge pri izvajanju dejavnosti sodne statistike
opravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje, s pomočjo skupne
poročevalske enote in sodišč. Osnovne naloge pri izvajanju
dejavnosti sodne statistike so:
– razvojne naloge sodne statistike,
– analiziranje statističnih podatkov in tolmačenje rezultatov statističnih raziskovanj,
– določanje metodoloških osnov statističnih raziskovanj,
z obrazci, ki so njihov sestavni del,
– zbiranje podatkov in njihovo obdelovanje,
– sodelovanje s skupno poročevalsko enoto,
– shranjevanje, posredovanje in izkazovanje rezultatov
statističnih raziskovanj,
– pripravljanje statističnih prognoz in trendov,
– vzpostavljanje, vodenje in vzdrževanje statističnih zbirk
podatkov,
– nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti skupne poročevalske enote za statistična raziskovanja.
50.b člen
Poročevalske enote so sodišča kot dajalci podatkov, ki
skladno z 82. členom Zakona o sodiščih vodijo zbirke podatkov,
kot so vpisniki, imeniki in pomožne knjige. Skupna poročevalske enota za podatke iz centralnih informatiziranih vpisnikov je
Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, ki opravlja naslednje naloge:
– pravočasno in pravilno zbiranje podatkov od posameznih poročevalskih enot,
– nudenje strokovne pomoči poročevalskim enotam,
– pravočasno in pravilno posredovanje podatkov ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.
Podatke iz vpisnikov, ki še niso informatizirani, sodišča
pošiljajo ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.
Poročevalske enote so na podlagi metodoloških osnov
statističnih raziskovanj dolžne posredovati ministrstvu oziroma
skupni poročevalski enoti popolne in pravilne podatke pravočasno in na predpisani način.
Če posredovani podatki niso pravilni oziroma popolni, jih
morajo poročevalske enote pravočasno popraviti in dopolniti v
skladu z navodili skupne poročevalske enote.
Sodišča pošljejo podatke iz drugega odstavka tega člena,
ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, ter skupni poročevalski
enoti, v ustrezni in v naprej dogovorjeni elektronski obliki:
– do 20. januarja tekočega leta za četrto trimesečje preteklega leta in za celotno preteklo leto,
– do 15. aprila tekočega leta za prvo trimesečje tekočega
leta,
– do 15. julija tekočega leta za drugo trimesečje tekočega
leta,
– do 15. oktobra tekočega leta za tretje trimesečje tekočega leta.
Skupna poročevalska enota pošlje podatke ministrstvu,
pristojnemu za pravosodje, največ 5 delovnih dni po rokih iz
prejšnjega odstavka.
Če posredovani podatki po prejšnjem odstavku tega člena
niso pravilni oziroma popolni, jih mora skupna poročevalska
enota oziroma sodišča pravočasno popraviti in dopolniti v skladu z navodili ministrstva, pristojnega za pravosodje.
O poslovanju sodišča v preteklem letu seznani predsednik sodišča s pisnim poročilom ministrstvo, pristojno za
pravosodje, ter sodnike, do 31. januarja tekočega leta za
preteklo leto.«
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13. člen
V 101. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Oblika sodnih pisanj mora biti skladna s celostno grafično podobo slovenskega sodstva, sprejeto s strani Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije. Sodišča morajo pri poslovanju
uporabljati vzorce tipskih pisanj verificiranih pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.«
Sedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
14. člen
122. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sodišča obrazce naročajo pri založniku, ki ima sklenjeno
pogodbo z ministrstvom, pristojnim za pravosodje, pečate in
štampiljke pa lahko naročajo tudi pri drugem izdelovalcu.«
15. člen
Tretji odstavek 124. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če nastanejo stroški pri zaprošenem sodišču, opravi
to sodišče popis stroškov in ga obenem s spisom vrne prosečemu sodišču. Zaprošeno sodišče iz svojih sredstev izplača
le stroške vročanja. Izplačilo računovodstvo knjiži skladno z
računovodskimi standardi.«
16. člen
V tretjem odstavku 130.a člena se beseda »obrazcu«
nadomesti z besedo »obrazcih«.
Besedilo »(obr. SR št. 14a)« se nadomesti z besedilom
»(obr. SR št. 14a, 14b in 14c)«.
Število »15« se nadomesti s številom »20«.
17. člen
V 130.b členu se beseda »obrazcu« nadomesti z besedo
»obrazcih«.
18. člen
131. člen spremeni tako, da se glasi:
»Če dolžnik stroškov ne plača v odrejenem roku, računovodstvo najkasneje v tridesetih dneh po izteku tega roka
pozove pristojno izvršilno sodišče, da po uradni dolžnosti izterja stroške po določbah zakona, ki ureja izvršbo (obr. SR št.
15). Datum predlagane izvršbe računovodstvo vpiše v svojo
evidenco dolžnikov.
Če je izvršba neuspešna, obvesti računovodstvo najkasneje v tridesetih dneh po prejemu sklepa o ustavitvi izvršbe
vpisničarja z obvestilom (obr. SR št. 16), ki mu priloži tudi
kopijo sklepa. Vpisničar obvestilo s spisom predloži sodniku
v odločitev.
Sodnik mora najkasneje v tridesetih dneh po predložitvi
spisa izdati odredbo oziroma sklep, ki se predloži tudi računovodstvu zaradi ustreznih vpisov.«
19. člen
V drugem odstavku 146.a člena se doda nov drugi stavek,
ki se glasi:
»Sodnike se razporedi tako, da se upošteva abecedni
red začetnic priimkov sodnikov. Pri razporeditvi sodnikov se
mora upoštevati enakomerna obremenitev vseh sodnikov na
območju istega okrožnega sodišča v delovnem času in izven
delovnega časa, tako, da so sodniki razporejeni dnevno ali
tedensko.«
20. člen
V prvem odstavku 157. člena se besedilo »personalni
svet na predlog predsednika sodišča« nadomesti z besedilom
»predsednik sodišča«.
21. člen
V 172. členu se za besedilom »statistično-evidenčno službo« doda besedilo »skrb za pravočasno in pravilno elektronsko
vpisovanje vseh potrebnih podatkov v sistem, ki ministrstvu,
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pristojnemu za pravosodje, omogoča vodenje kadrovske in
osebne evidence, na podlagi zakona, ki ureja sodišča in zakona, ki ureja sodniško službo«.
22. člen
V tretjem odstavku 186.b člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Če imetnik izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez
nje ali je izkaznica poškodovana, jo je imetnik dolžan preklicati
na svoje stroške ter o tem nemudoma obvestiti Ministrstvo za
pravosodje.«
23. člen
Prvi odstavek 204. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodišča imajo lahko sekretarja sodišča, ki je univerzitetni
diplomirani pravnik ali univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom.«
24. člen
211. člen se črta.
25. člen
V tretjem odstavku 252. člena se besedi »v dvojniku«
črtata.
Četrti odstavek se črta.
26. člen
254. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če je pravno sredstvo vloženo zoper odločbo sodišča
druge stopnje, predloži sodišče prve stopnje spis Vrhovnemu
sodišču Republike Slovenije po sodišču druge stopnje, ki ga
skupaj s spremnim dopisom (obr. SR št. 43) pošlje Vrhovnemu
sodišču Republike Slovenije.«
27. člen
Prvi odstavek v 255. členu se črta.
Drugi odstavek, ki postane prvi odstavek se spremeni
tako, da se glasi:
»Po odločitvi o pravnem sredstvu vrne sodišče druge
stopnje sodišču prve stopnje spis z izvirnikom svoje odločbe in
posvetovalnega zapisnika.«
Tretji odstavek se črta.
28. člen
Za 255. členom se doda nov 255.a člen, ki se glasi:
»255.a člen
Ko zunajobravnavni senat pri okrožnem sodišču odloča
o pritožbi zoper sklep policije, osnuje svoj spis in na ovitek
vpiše priložitev spisa prve stopnje; po vrnitvi spisa zaznamek
odčrta.
Po odločitvi o pravnem sredstvu vrne zunajobravnavni
senat spis s toliko prepisi svoje odločbe, kolikor jih je potrebnih
za stranke in organ prve stopnje.
Ob vrnitvi spisa zunajobravnavni senat v svojem spisu
obdrži izvirnik svoje odločbe s posvetovalnim zapisnikom in
prepis izpodbijane odločbe.«
29. člen
V prvem odstavku 256. člena se besedilo »za katerega
priloži en overjen prepis svoje odločbe« črta.
V drugem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo »s toliko prepisi svoje odločbe, kolikor jih je potrebnih
za stranke in prekrškovni organ, razen v primeru, ko sodišče
odpravi odločbo prekrškovnega organa ter samo odloči o prekršku po določbah, ki veljajo za redni sodni postopek.«
30. člen
V 275. členu se na koncu tretje alinee doda pika, četrta
alinea pa črta.
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31. člen
V prvi alinei 2. točke 276. člena se za besedo »prekrških«
doda besedilo »v rednem sodnem postopku«.
V 2. točki se črta pika in dodata nova šesta in sedma
alinea, ki se glasita:
»– Vpisnik v postopkih zahtev za sodno varstvo ZSV
– Vpisnik za razne zadeve o prekrških PRr.«
32. člen
V tretji točki 277. člena se črta pika in dodata nova peta
in šesta alinea, ki se glasita:
»– Vpisnik za gospodarske nepravdne zadeve Ng
– Vpisnik za začasne odredbe v gospodarskih zadevah
Zg.«
33. člen
V 2. točki 279. člena se dodata novi tretja in četrta alinea,
ki se glasita:
»– Vpisnik za uklonilni zapor na drugi stopnji PRuzp
– Vpisnik za razne zadeve o prekrških PRr«.
V 3. točki se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– Vpisnik za izvršilne in gospodarske izvršilne zadeve na
II. stopnji Ip obr. SR 76
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Višja sodišča splošne pristojnosti vodijo tudi Vpisnik za
zadeve rokovnih predlogov RoP«.
34. člen
V 280. členu se črta pika in doda nova četrta alinea, ki
se glasi:
»– Vpisnik za zadeve rokovnih predlogov RoP«.
35. člen
V 281. členu se črta pika in dodajo nove štirinajsta, petnajsta, šestnajsta in sedemnajsta alinea, ki se glasijo:
»– Vpisnik za pritožbe na podlagi drugega odstavka
30. člena in tretjega odstavka 32. člena Zakona o delovnih in
socialnih sporih Dsp (obr. SR št. 76)
– Vpisnik za disciplinske postopke zoper notarje Dnp
– Vpisnik za disciplinske postopke zoper odvetnike Dop
– Vpisnik za zadeve rokovnih predlogov RoP«.
36. člen
295.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»295.a člen
V vpisnik PR vpisujejo sodišča zadevo o prekrških, v katerih sodijo na prvi stopnji v rednem sodnem postopku.
V vpisnik PR vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje
podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema obdolžilnega predloga,
– sodnik posameznik,
– predlagatelj postopka o prekršku (naziv in naslov predlagatelja),
– številka in datum obdolžilnega predloga,
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za tujce,
ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča,
zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična številka),
– člen in predpis, ki določa prekršek,
– datum storitve prekrška,
– dodatne označitve:
– o obdolžencu:
– fizična oseba, pravna oseba, odgovorna oseba,
samostojni podjetnik posameznik,
– tujec,
– mladoletnik
– o postopku:
– začasen zaseg predmetov, obravnavanje zadev
po 108. do 110. členu in ali je bil obdolženec pridržan),
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– podatki o vozniškem dovoljenju, če gre za kršitev
cestnoprometnih predpisov (številka vozniškega dovoljenja, ime upravne enote, ki ga je izdala, datum izdaje,
kategorije motornih vozil, za katere je bilo vozniško dovoljenje izdano),
– nahajanje spisa (narok, obravnava, zaprosilo),
– odstop,
– sklep, izdan v postopku,
– vrsta odločitve (datum izdaje),
– sodba (obdolžilni predlog se zavrne, postopek se ustavi
– razlog ustavitve), obdolženec se spozna za odgovornega
(globa ali opomin, stranske sankcije, stroški postopka, odvzem
premoženjske koristi, odločitev o premoženjsko pravnem zahtevku),
– druge odločitve,
– združitev in izločitev postopka,
– pritožbeni postopek (pritožnik, datum vložitve pritožbe,
odločitev sodišča prve stopnje, datum izdaje odločbe višjega
sodišča, odločitev višjega sodišča, datum prejema odločitve
višjega sodišča),
– datum pravnomočnosti,
– izredno pravno sredstvo (datum vložitve, naziv, odločitev),
– izvršitev odločitve (glede posameznih izrečenih sankcij),
– prostovoljna izvršitev,
– predlog za določitev uklonilnega zapora, predlog za
nadomestitev globe z opravo nalog,
– prisilna izterjava povprečnine, stroškov postopka,
– stranske sankcije in odvzem premoženjske koristi,
– izvršitev vzgojnih ukrepov,
– komu in kdaj je bila poslana, datum,
– datum sklepa o zastaranju izvršitve,
– spis vložen v arhiv,
– opombe.«
37. člen
295.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»295.c člen
V vpisnik PRuz vpisujejo sodišča določitev uklonilnega
zapora. V vpisnik PRuz vpisujejo sodišča za vsako zadevo
naslednje podatke:
– opravilna številka,
– datum vpisa,
– predlagatelj (sodišče/prekrškovni organ),
– storilec (ime in priimek, EMŠO, datum rojstva za tujce,
ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča,
državljanstvo),
– datum prejema,
– opravilna številka odločbe prekrškovnega organa/sodbe, datum pravnomočnosti odločbe prekrškovnega organa/sodbe, datum izvršljivosti odločbe prekrškovnega organa/sodbe,
– datum storitve prekrška,
– višina izrečene globe za prekršek in znesek neplačane
globe,
– številka računa za plačilo globe,
– sklep o predlogu za določitev uklonilnega zapora,
– datum vročitve sklepa,
– ugovor na sklep/predlog za nadomestitev globe,
– dopis Centru za socialno delo,
– nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist,
– vsebina naloge in število dni opravljanja nalog,
– umik predloga za nadomestitev globe,
– sklep o utemeljenosti ugovora,
– datum vročitve sklepa,
– pritožba,
– odločitev višjega sodišča (potrditev/razveljavitev),
– datum pravnomočnosti sklepa o določitvi uklonilnega
zapora,
– poziv,
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– prošnja za preložitev prestajanja uklonilnega zapora,
– predlog za nadomestitev globe po prejemu poziva,
– datum nastopa uklonilnega zapora,
– prisilni privod,
– uklonilni zapor prestal – v trajanju (dni),
– globa plačana,
– predlog za nadomestitev globe z opravo nalog v korist
skupnosti po prestanem uklonilnem zaporu,
– sklep o predlogu za nadomestitev globe z opravo nalog
v splošno korist,
– pritožba na odločitev o nenadomestitvi globe z opravo
nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti,
– odločitev višjega sodišča (potrditev/razveljavitev),
– povezava (razveljavitev – nov vpis),
– naloge opravljene,
– kazen plačana (da v celoti, deloma/ne/nadomeščena z
deli) in datum plačila,
– datum poslanega predloga za prisilno izterjavo,
– sklep o neizterljivosti,
– opombe.«
38. člen
V prvem odstavku 295.e člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»V vpisnik PRnk vpisujejo sodišča zadeve, v katerih ni
pogojev za določitev uklonilnega zapora in je storilec predlagal
nadomestitev izrečene globe in zadeve, v katerih je storilec
predlagal nadomestitev globe z opravo nalog, preden je pristojni organ podal pristojnemu sodišču predlog za določitev
uklonilnega zapora.«
Za četrto alineo se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– predlog za pripravo nalog in ustrezne organizacije,
poslan Centru za socialno delo:«
Dodata se novi peta in šesta alinea, ki se glasita:
»– vrsta odločitve (datum izdaje):
a) sklep, s katerim se predlog za nadomestitev globe z
opravo nalog zavrže,
b) sklep, s katerim se predlog za nadomestitev globe z
opravo nalog zavrne,
c) sklep o nadomestitvi globe z opravo nalog v splošno
korist,
d) sklep o umiku predloga za nadomestitev globe in o
uvedbi postopka prisilne izterjave
– pritožbeni postopek (pritožnik, datum vložitve pritožbe,
datum izdaje odločbe višjega sodišča, datum prejema odločitve
višjega sodišča).«
Peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea se črtajo.
Sedanje deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alinea postanejo sedma, osma, deveta, deseta in enajsta
alinea.
39. člen
Za 295.e členom se dodata nov 295.f in 295.g člen, ki
se glasita:
»Vpisnik ZSV
295.f člen
V vpisnik ZSV vpisujejo sodišča zahteve za sodno varstvo. V vpisnik ZSV vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema zahteve za sodno varstvo,
– sodnik posameznik,
– vlagatelj zahteve za sodno varstvo (ime in priimek,
oziroma firma in naslov, oziroma sedež),
– prekrškovni organ (naziv in naslov),
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– odločba prekrškovnega organa (odločba o prekršku/plačilni nalog/datum in številka),
– člen in predpis, ki določa prekršek,
– datum storitve prekrška,
– dodatne označitve:
a) o obdolžencu:
– fizična oseba, pravna oseba, odgovorna oseba,
samostojni podjetnik posameznik,
– tujec,
– vrsta odločitve (datum izdaje):
a) sklep, s katerim se zahteva za sodno varstvo zavrže,
b) sodba, s katero se zahteva za sodno varstvo zavrne,
c) sodba, s katero se odločba o prekršku spremeni (sankcija, odvzem premoženjske koristi, stroški postopka),
d) sodba, s katero se odločba prekrškovnega organa odpravi in nova odločitev (sankcija, odvzem premoženjske koristi,
stroški postopka),
e) druge odločitve,
– pritožbeni postopek (pritožnik, datum vložitve pritožbe,
datum izdaje odločbe višjega sodišča, odločitev višjega sodišča, datum prejema odločitve višjega sodišča),
– datum odprave,
– opombe,
– izvrševanje (za zadeve v postopku zahteve za
sodno varstvo, v katerih je bila odločba prekrškovnega
organa odpravljena):
– izvršitev odločitve (glede posameznih izrečenih
sankcij),
– prostovoljna izvršitev,
– predlog za določitev uklonilnega zapora, predlog
za nadomestitev globe z opravo nalog,
– prisilna izterjava povprečnine, stroškov postopka,
– stranske sankcije in odvzem premoženjske koristi,
– komu in datum kdaj je bila poslana
– datum sklepa o zastaranju izvršitve,
– spis vložen v arhiv,
– opombe.
Vpisnik PRr
295.g člen
Vpisnik PRr vodijo vsa sodišča in vanj vpisujejo zadeve
o prekrških, ki jih ne vpisujejo v druge vpisnike za zadeve o
prekrških.
Vpisnik PRr je enak vpisniku R.«
40. člen
Za 312. členom se dodata nov 312.a in 312.b člen, ki se
glasita:
»Vpisnik Ng
312.a člen
V vpisnik Ng vpisujejo sodišča nepravdne zadeve iz gospodarskih sporov in zadeve, ki so v pristojnosti gospodarskega
oddelka okrožnih sodišč na podlagi zakona, ki ureja sodišča.
312.b člen
Vpisnik Zg
V vpisnik Zg vpisujejo sodišča začasne odredbe (brez
sočasno vložene tožbe) v gospodarskih zadevah.«
41. člen
Za 314.b členom se doda nov 314.c člen, ki se glasi:
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»Vpisnik PRuzp

314.c člen
V vpisnik PRuzp vpisujejo višja sodišča zadeve o uklonilnih zaporih in nadomestitvi globe z opravo nalog v splošno
korist in korist samoupravne lokalne skupnosti, ki jih rešujejo
kot sodišča druge stopnje.
V vpisnik PRuzp vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema,
– naziv sodišča prve stopnje in ime sodnika, označba
spisa, datum odločitve prve stopnje, vrsta postopka (uklonilni
zapor ali oprava nalog v splošno korist ali korist samoupravne
lokalne skupnosti),
– vrsta odločitve sodišča prve stopnje (sklep o zavrženju
ali zavrnitvi ugovora zoper sklep o določitvi uklonilnega zapora,
sklep o zavrženju ali zavrnitvi predloga za nadomestitev globe z
opravo nalog v splošno korist ali korist lokalne skupnosti),
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za tujce,
ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča,
zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična številka),
– označba prekrška in pravnega predpisa,
– pritožnik,
– senat – poročevalec,
– nahajanje spisa,
– datum odločanja,
– odločitev sodišča druge stopnje:
– zavrženje pritožbe,
– potrditev odločitve prve stopnje,
– sprememba odločitve prve stopnje,
– razveljavitev odločitve prve stopnje,
– datum odprave in trajanja postopka,
– izredno pravno sredstvo (datum vložitve, naziv, odločitev),
– pripombe.
42. člen
Naslov 315. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vpisniki Cp, Cpg, Ip in Dsp.«
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V vpisnik Ip, ki je enak Cp vpisniku, vpisujejo sodišča
izvršilne zadeve in izvršilne zadeve iz gospodarskih sporov, ki
jih rešujejo kot sodišča druge stopnje.
V vpisnik Dsp vpisuje Vrhovno sodišče Republike Slovenije delovne in socialne zadeve, ki jih rešuje kot sodišče druge
stopnje.«
43. člen
V 326. členu se besedilo »pritožbe, o katerih odloča
gospodarski oddelek na drugi stopnji« nadomesti z besedilom
»zadeve v postopkih sodnega varstva«.

Uradni list Republike Slovenije
44. člen
Za 326. členom se doda nov 326.a člen, ki se glasi:
»Vpisnika Dnp in Dop
326.a člen
V vpisnik Dnp vpisuje Vrhovno sodišče Republike Slovenije zadeve disciplinskega postopka zoper notarje.
V vpisnik Dop vpisuje Vrhovno sodišče Republike Slovenije zadeve disciplinskega postopka zoper odvetnike.«
45. člen
V obrazcu SR št. 2 se besedi »javnih glasil« nadomestita
z besedo »medijev«.
46. člen
V obrazcih SR št. 76 in 77 se dodata novi tretja in četrta
alinea, ki se glasita:
»– Vpisnik Ip za izvršilne in gospodarske izvršilne zadeve
na drugi stopnji
– Vpisnik Dsp za delovno socialne zadeve na drugi stopnji.«
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
47. člen
Obrazci iz 130.a in 131. člena sodnega reda so njegov
sestavni del in so objavljeni skupaj z njimi.
Do vzpostavitve vpisnikov v elektronski obliki iz 295.f in
295.g člena sodnega reda vodijo sodišča zadeve v dosedanjih
vpisnikih.
48. člen
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, določi metodološke
osnove statističnih raziskovanj, ter obrazce, ki so njihov sestavni del, v šestih mesecih po uveljavitvi teh sprememb in
dopolnitev sodnega reda. Do tedaj se uporabljajo dosedanja
metodološka navodila.
Prvo poročevalsko obdobje na osnovi metodoloških osnov
statističnih raziskovanj iz prejšnjega odstavka tega člena je
prvo trimesečje leta 2008.
49. člen
Te spremembe in dopolnitve Sodnega reda začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-156/2007
Ljubljana, dne 17. julija 2007
EVA 2007-2011-0087
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
Priloga
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IME SODIŠČA ………………………………..
Terjatve iz naslova izrečenih glob v PRuz vpisniku
– poročevalsko obdobje (mesec, ki je zajet v poročilu)

– poročevalsko obdobje (mesec, ki je zajet v poročilu)

– skupni znesek terjatev, ki zajema vse pravnomočno izrečene
globe v poročevalskem obdobju, vse globe plačane v poročevalskem obdobju pred pravnomočnostjo sodbe o prekršku oziroma
sklepa o prekršku in vse izrečene globe, katerih datum nastanka
terjatve je bil v poročevalskem obdobju (datum nastanka terjatve je odvisen od vročitve sodbe sodišča druge stopnje)

– skupni znesek terjatev, ki zajema vse pravnomočno izrečene stroške postopka v poročevalskem obdobju, vse stroške
postopka plačane v poročevalskem obdobju pred pravnomočnostjo sodbe o prekršku oziroma sklepa o prekršku, vse
stroške postopka, katerih datum nastanka terjatve je bil v
poročevalskem obdobju (datum nastanka terjatve je odvisen
od vročitve sodbe sodišča druge stopnje)

– skupni znesek glob, ki so bile plačane v poročevalskem obdobju

– skupni znesek plačanih terjatev v poročevalskem obdobju

– skupni znesek glob, ki so bile v poročevalskem obdobju
nadomeščene z opravo nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti in skupni znesek glob, za katere
je bilo v poročevalskem obdobju ugotovljeno, da so neizterljive
(neuspešna prisilna izterjava, dolžnik umrl, pravna oseba prenehala)

– skupni znesek stroškov postopka za katere je bilo v poročevalskem obdobju ugotovljeno, da so neizterljivi (neuspešna
prisilna izterjava, dolžnik umrl, pravna oseba prenehala)

– skupni znesek odprtih terjatev v poročevalskem obdobju

– skupni znesek odprtih terjatev v poročevalskem obdobju

– za vsak podračun pa se ločeno navede skupni znesek odprtih
plačil (plačila na podračunu brez sklica)

– za vsak podračun pa se ločeno navede skupni znesek
odprtih plačil (plačila na podračunu brez sklica)

– Obr. SR 14b (čl. 130a SR) – Podatki o javno finančnih prihodkih
IME SODIŠČA ………………………………..
Terjatve iz naslova stroškov postopka
– poročevalsko obdobje (mesec, ki je zajet v poročilu)

– poročevalsko obdobje (mesec, ki je zajet v poročilu)

– skupni znesek terjatev, ki zajema vse pravnomočno izrečene
globe v poročevalskem obdobju, vse globe plačane v poročevalskem obdobju pred pravnomočnostjo sodbe o prekršku oziroma
sklepa o prekršku in vse izrečene globe, katerih datum nastanka
terjatve je bil v poročevalskem obdobju (datum nastanka terjatve
je odvisen od vročitve sodbe sodišča druge stopnje)

– skupni znesek terjatev, ki zajema vse pravnomočno izrečene stroške postopka v poročevalskem obdobju, vse stroške
postopka plačane v poročevalskem obdobju pred pravnomočnostjo sodbe o prekršku oziroma sklepa o prekršku, vse
stroške postopka, katerih datum nastanka terjatve je bil v
poročevalskem obdobju (datum nastanka terjatve je odvisen
od vročitve sodbe sodišča druge stopnje)

– skupni znesek glob, ki so bile plačane v poročevalskem obdobju

– skupni znesek plačanih terjatev v poročevalskem obdobju

– skupni znesek glob, ki so bile v poročevalskem obdobju nadomeščene z opravo nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti in skupni znesek glob, za katere je bilo v
poročevalskem obdobju ugotovljeno, da so neizterljive (neuspešna prisilna izterjava, dolžnik umrl, pravna oseba prenehala)

– skupni znesek stroškov postopka za katere je bilo v poročevalskem obdobju ugotovljeno, da so neizterljivi (neuspešna
prisilna izterjava, dolžnik umrl, pravna oseba prenehala)

– skupni znesek odprtih terjatev v poročevalskem obdobju

– skupni znesek odprtih terjatev v poročevalskem obdobju

– za vsak podračun pa se ločeno navede skupni znesek odprtih
plačil (plačila na podračunu brez sklica)

– za vsak podračun pa se ločeno navede skupni znesek
odprtih plačil (plačila na podračunu brez sklica)

– Obr. SR 14c (čl. 130a SR) – Podatki o javno finančnih prihodkih
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IME SODIŠýA ___________________
Opr. št.
Datum

OKRAJNO SODIŠýE ________________
Izvršilni oddelek
ZADEVA: Neporavnane terjatve
V kazenski zadevi, ki se vodi pri ________________, pod opr. št. ______________,
je_________________________________________________________________
na podlagi pravnomoþne sodbe - sklepa___________________________________
___________________________________________________________________
dolžan/dolžna plaþati
- denarno kazen____________________________________ EUR
- povpreþnino ______________________________________ EUR
- stroške kazenskega postopka ________________________ EUR
- odvzeto premoženjsko korist__________________________EUR
Denarno kazen je potrebno nakazati na TRR št.
___________________________
Povpreþnino in stroške kazenskega postopka na TRR št. ____________________________
Odvzeto premoženjsko korist nakazati na TRR št.
____________________________
Ostale stroške nakazati na TRR št.
____________________________
Ker obveznost doslej še ni bila poravnana, vas pozivamo, da na podlagi drugega odstavka 2.
þlena Zakona o izvršbi in zavarovanju uvedete izvršbo po uradni dolžnosti.

Vodja finanþno raþunovodske službe
Priloga:

V vednost:
- Obr. SR 15 (þl. 131 SR) - Predlog za prisilno izterjavo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

82 / 10. 9. 2007 /

Stran

11303

Opravilna številka __________

OBVESTILO O NEUSPELI IZVRŠBI
Izvršba, ki se vodi po uradni dolžnosti zoper dolžnika _________________________
Je bila s sklepom opr. št. I __________________________, ustavljena.
V navedeni izvršbi je nastalo _______________________ EUR stroškov, skupaj pa je bilo
Izterjanih ___________________________________ EUR.

____________________ sodišþe v/na ___________________, dne, ______________.

Pristojni delavec raþunovodstva

Obr. SR št. 16 (þl. 131 SR) - Obvestilo o neuspeli izvršbi
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju

Na podlagi 3. točke četrtega odstavka 3. člena, prvega
in tretjega odstavka 5. člena, desetega odstavka 11. člena,
petega odstavka 37. člena, šestega odstavka 40. člena, sedmega odstavka 44. člena, petega odstavka 53. člena, četrtega
odstavka 68. člena, četrtega odstavka 69. člena, petega odstavka 71.d člena in 79. člena Zakona o orožju (Uradni list
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju
1. člen
V Pravilniku za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS,
št. 40/05) se v 7. členu za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Vloga za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja se vloži
na obrazcu št. 1A.«.
2. člen
V 21. členu se črta sedma alinea.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) V postopku si pristojni organ potrebne podatke iz
sodnega registra in drugih uradnih evidenc, ki jih vodijo drugi
državni organi, pridobi po uradni dolžnosti.«.
3. člen
Besedilo 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osebe, ki prebivajo oziroma imajo svoj sedež na območju Republike Slovenije, smejo nabaviti orožje iz kategorije A,
B, C in D ali strelivo v eni izmed držav članic Evropske unije in
ga vnesti v Republiko Slovenijo na podlagi dovoljenja za nabavo
orožja ali streliva v državi članici Evropske unije in po predhodni
privolitvi pristojnega organa, razen orožja za katero minister,
pristojen za notranje zadeve določi, da privolitev ni potrebna.
(2) Predhodna privolitev je sestavni del dovoljenja za nabavo orožja ali streliva v državi članici Evropske unije in služi
imetniku za pridobitev dovoljenj pri pristojnem organu države v
kateri nabavlja orožje ali strelivo.
(3) Vloga za predhodno privolitev za nabavo in vnos orožja
se vloži na obrazcu št. 1, za dele orožja, menjalne, vložne cevi
ali strelivo pa na obrazcu št. 15, dovoljenje za nabavo orožja ali
streliva v državi članici Evropske unije se izda na obrazcu št.
24A, predhodna privolitev pa se izda na obrazcu št. 24.«.
4. člen
(1) Priloga 2 pravilnika se nadomesti z novim besedilom,
ki je v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Obrazci iz prilog št. 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 in 31, se nadomestijo z obrazci št. 1, 2,
3, 4, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 in 30.
(3) Kot priloga se dodata še obrazca št. 1A, Vloga za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja in 24A, Dovoljenje za nabavo
orožja ali streliva v državi članici Evropske unije.
(4) Priloga št. 2 iz prvega odstavka ter obrazci iz drugega
in tretjega odstavka tega člena so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-181/2007/9
Ljubljana, dne 20. avgusta 2007
EVA 2007-1711-0038
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
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PRILOGA št. 2 (39. þlen pravilnika)
I. SEZNAM OROŽJA, KI JE NA OBMOýJU REPUBLIKE SLOVENIJE PREPOVEDANO

KATEGORIJA OROŽJA IN TOýKA

TIP/VRSTA OROŽJA

A1
eksplozivni vojaški izstrelki in lanserji
A2
avtomatsko strelno orožje

avtomatska pištola
avtomatska puška z risano cevjo (risanica)
avtomatska puška z gladko cevjo - (šibrenica)
mitraljez
brzostrelka
ostalo
OPOMBA:
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - zbiranje orožja
28. þlen zakona (Ur. list RS, št: 61/00 in 73/04)

A3
orožje, prikrito v druge predmete
A4
strelivo z eksplozivnim ali vnetljivim uþinkom in
nedelaborirani izstrelki za tako strelivo
A5
strelivo za pištole in revolverje s kroglo, ki ima razširni
ekspanzijski) uþinek in krogle za tako strelivo, razen
streliva za lovsko ali športno orožje za osebe, ki imajo
pravico do tega orožja
A6
vojaško orožje

tipi/vrste orožja iz kategorije A, toþka 2
polavtomatska pištola
pištola
revolver
polavtomatska puška z risano cevjo
polavtomatska puška z gladko cevjo
repetirna puška z risano cevjo
repetirna puška z gladko cevjo
OPOMBA:
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - zbiranje orožja
28. þlen zakona (Ur. list RS, št: 61/00 in 73/04)

A7
eksplozivno orožje in njegovi deli
A8
hladno orožje

boksarji
bodala
buzdovani
gumijevke
in drugi predmeti, ki so prirejeni za napad.
OPOMBA:
POGOJNO DOVOLJENO OROŽJE - zbiranje orožja
28. þlen zakona (Ur. list RS, št: 61/00 in 73/04)

A9
posebna oprema za orožje

naprave za dušitev zvoka
cevi z zunanjim navojem na ustju cevi ali drugimi
nastavki, namenjenimi izkljuþno namestitvi dušilca
teleskopski namerilniki z napravo za elektronsko
ojaþevanje svetlobe ali z infrardeþo napravo, þe so
izdelani tako, da se pritrdijo na orožje.

A10
orožje, ki je izdelano ali predelano brez dovoljenja za
promet z orožjem, razen orožja iz 4. in 7. toþke
kategorije D.
priloga

1
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B7
polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je
podobno avtomatskemu strelnemu orožju

polavtomatska puška z risano cevjo - risanica
polavtomatska puška z gladko cevjo - šibrenica

D8
elektriþni paralizatorji

ki delujejo na daljavo z izstrelitvijo pušþic ali drugih
podobnih izstrelkov - TASER

II. SEZNAM OROŽJA, KI JE NA OBMOýJU REPUBLIKE SLOVENIJE DOVOLJENO
B1
polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno orožje

polavtomatska pištola
revolver

B2
enostrelno kratkocevno orožje s centralno udarno iglo

pištola

B3
enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim
vžigom, s skupno dolžino do 28 centimetrov

pištola

B4
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z
nabojnikom in ležišþem naboja za veþ kot tri naboje

polavtomatska puška z risano cevjo - (risanica)
polavtomatska puška z gladko cevjo - (šibrenica)

B5
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z
nabojnikom in ležišþem naboja za najveþ tri naboje,
pri katerem je nabojnik snemljiv, oziroma ni gotovo, ali
je orožje takšne konstrukcije, da ga je mogoþe z
obiþajnim orodjem predelati v veþ kot tristrelno orožje
z enim polnjenjem

polavtomatska puška z risano cevjo - (risanica)
polavtomatska puška z gladko cevjo - (šibrenica)

B6
repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje
z gladko cevjo dolžine do 60 centimetrov

repetirna puška z risano cevjo - risanica
repetirna puška z gladko cevjo - šibrenica
polavtomatska puška z gladko cevjo - šibrenica

C1
repetirno dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto v 6.
toþki kategorije B

repetirna puška z risano cevjo - risanica
repetirna puška z gladko cevjo - šibrenica

C2
dolgocevno orožje z eno ali veþ enostrelnimi risanimi
cevmi

puška z risano cevjo - risanica
puška z risano in gladko cevjo - kombinirana puška ali
polrisanica

C3
polavtomatsko dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto
v toþkah 4 do 7 kategorije B

polavtomatska puška z risano cevjo - risanica
polavtomatska puška z gladko cevjo - šibrenica
ostalo

OPOMBA
skupne dolžine veþ kot 60 cm,

OPOMBA
þe je gotovo, da ne sprejmejo veþ kot tri naboje in
nimajo snemljivega okvirja
C4
enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim
vžigom in s skupno dolžino nad 28 centimetrov

pištola

D1
enostrelno dolgocevno orožje z eno ali veþ gladkimi
cevmi

puška z gladko cevjo - šibrenica

D2
plinsko orožje

pištola
revolver

D3
reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se ne
uporablja enovitega naboja

pištola
revolver
puška
OPOMBA
mušketa, samokresnica, prednjaþa, kubara, itd.
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možnar cevni
pištola
puška
ostalo
OPOMBA
mušketa, samokresnica, prednjaþa, kubara, itd

D5
staro orožje

pištola
revolver
puška
ostalo
OPOMBA
mušketa samokresnica, prednjaþa, kubara, itd

D6
zraþno orožje

pištola
revolver
puška

D7
orožje s tetivo

loki
samostreli
fraþe in druge naprave, ki s pomoþjo napete tetive,
vzmeti ali drugega potisnega sredstva izstreljujejo
pušþice ali druge izstrelek

D8
elektriþni paralizatorji

ki ne delujejo na daljavo z izstrelitvijo pušþic ali drugih
podobnih izstrelkov – elektro šoker

D9
razpršilci.

Za vnos orožja od 1. do vkljuþno 6. toþke kategorije B, kategorije C in 1., 2., 3., 4. ter 5. toþke kategorije D v
Republiko Slovenijo iz držav þlanic Evropske unije in tranzit je potrebna predhodna privolitev oziroma
dovoljenje. Za vnos orožja iz 6., 7., 8. in 9. toþke kategorije D posameznik ne potrebuje posebne privolitve
oziroma dovoljenja. ýe pa gre za prenos orožja med dvema trgovcema, je potrebna predhodna privolitev tudi
za preostalo našteto orožje iz kategorije D. Izjemoma je dovoljen tudi vnos orožja iz 2. in 6. toþke kategorije
A in 7. toþke kategorije B.

III. POGOJI ZA VNOS IN IZNOS OROŽJA V POSAMEZNIH DRŽAVAH ýLANICAH
EVROPSKE UNIJE
1. Sporoþilo pristojnega organa Avstrije
Zakon o orožju iz leta 1996, s katerim je bila sprejeta Direktiva Evropskega sveta z dne 18. junij 1991, št.
91/477/EEC, je stopil v veljavo 1. 7. 1997.
Informativno je podano naslednje obvestilo:
1. Pridobitev in lastništvo naslednjega orožja in municije je v Avstriji prepovedano (kategorija A):
A) Orožje, ki je takšne oblike, da se ga da prikriti kot drug predmet, ali takšno, ki je videti kot predmeti
za vsakdanjo rabo;
B) Orožje, ki je narejeno tako, da se ga zloži ali stisne skupaj, ki se ga da hitro skrajšati ali razstaviti, in
presega normalne zahteve za lovske in športne namene;
C) polavtomatsko orožje.
Pod pogojem, da te vrste orožja niso zajete v kategoriji A.
2. Za pridobitev orožja z žlebeno puškino cevjo, ki ni navedeno v kategorijah A, B in C, je potrebno dobiti
uradno dovoljenje kategorije C.
3. Pridobitev orožja, ki ni navedeno v kategorijah A, B in C, je dovoljena osebam nad 18 let starosti
(kategorij D).
3
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Naslednje vrste orožja in municija za te vrste orožja se lahko v Avstrijo prinese brez predhodnega
dovoljenja v skladu z 11. þlenom, 4. poglavja Direktive:
a) orožje s sprožilnimi mehanizmi na lunto, boben ali kresilo,
b) druge vrste orožja pod pogojem, da so bila izdelana pred 1871,
c) orožje, pri katerih izstrelke potisne stisnjen zrak (zraþne puške) ali tlak plina, ki nastane s pomoþjo
ogljikovega dioksida (CO2 puške) pod pogojem, da kaliber ne presega 6 mm in
d) kratke puške ali karabinke.

5. V naslednjih primerih ni potrebno dovoljenje za vnos orožja (12. þlen 2. poglavje Direktive):
A) lovci do 3 kosov orožja, z izjemo pištol in municije za pištole,
B) uporabniki športnega strelnega orožja do 3 kosov in ustrezne municije za to orožje, pod pogojem, da
je orožje registrirano z Evropskim orožnim listom v domaþi državi in pod pogojem, da uporabniki
lahko dokažejo, da je namen njihovega potovanja poseben lovski ali športni dogodek.
2. Sporoþilo pristojnega organa Danske
V zvezi s þlenom 8(3) in 11(4) Direktive Sveta z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja
(91/477/EGS) dansko Ministrstvo za pravosodje obvešþa Komisijo in druge države þlanice, kot sledi:
Na podlagi 1. þlena Zakona o orožju in eksplozivih je na Dansko prepovedano brez predhodnega dovoljenja
uvažati vse vrste strelnega orožja in streliva razen:






orožja s prednjim polnjenjem, izdelanega pred letom 1870
orožja, ki se polni od zadaj, izdelanega pred letom 1870, pri katerem ni mogoþe uporabljati neloþljivega
streliva
zraþnega orožja in orožja s tetivo (razen samostrelov in fraþ) in streliva zanj (za orožje na ogljikov
dioksid kot potisno sredstvo se šteje, da spada pod splošno prepoved v þlenu 1(1) Zakona o orožju in
eksplozivih)
naboji, katerih kaliber ne presega 4,5 mm ali strelivo za takšne naboje z izstrelki v obliki krogle in dolžino
naboja, ki ne presega 12 mm
klavska oprema, ki jo je mogoþe uporabljati le za klanje in strelivo za takšno opremo.

Na podlagi 2. þlena Zakona o orožju in eksplozivih je prepovedano brez predhodnega dovoljenja nabaviti ali
posedovati orožje ali strelivo, za katerega velja prepoved po 1. þlenu Zakona o orožju in eksplozivih. Enaka
omejitev velja za osebe, mlajše od 18 let, v zvezi z zraþnim orožjem in orožjem s tetivo ter strelivom za
takšno orožje, vkljuþno z naboji, katerih kaliber ne presega 4,5 mm ali strelivo za takšne naboje z izstrelki v
obliki krogle in dolžino naboja, ki ne presega 12 mm.
V zvezi z izdajo evropskega dovoljenja za strelno orožje (v nadaljevanju "EDSO") Danska obvešþa, da za
vnos naslednjega orožja na Dansko zadostuje evropsko dovoljenje za strelno orožje (pod pogojem, da so
izpolnjeni vsi drugi pogoji iz Direktive 91/477/EGS).
1) Lovci
Lovci z EDSO lahko, v skladu z doloþbami Direktive 91/477/EGS, uvažajo vso strelno orožje kategorije C
in D iz Direktive na Dansko brez predhodnega dovoljenja, razen:
a)
b)
c)
d)
e)

šibrovk z gladko cevjo z dolžino cevi pod 55 cm
šibrovk z gladko cevjo s kalibrom nad 12
šibrovk z gladko cevjo z veþ kot 2 nabojema
polavtomatskih lovskih pušk z veþ kot 2 nabojema
lovskega orožja z dušilcem

2) Športni strelci
Športni strelci z EDSO lahko v skladu z doloþbami Direktive 91/477/EGS uvažajo strelno orožje kategorije B,
C in D iz Direktive na Dansko pod pogojem, da strelno orožje izpolnjuje naslednje pogoje:
4
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Pištole in revolverji
–
–
–
–
–
–

najveþji kaliber .38 (9,65 mm)
najmanjša skupna dolžina 210 mm (brez ortopedskega kopita)
najveþja dolžina cevi 153 mm
revolver (samo cev brez cilindra)
pištola (od odprtine cevi do zaklepa cevi in ležišþa naboja)
nastavljivi merki (horizontalni in vertikalni).

Puške, namenjene za fiksne tarþe
–
–
–

najveþji kaliber 8 mm
strelno orožje za en strel z roþnim polnjenjem
najveþja teža 8.0 kg.

Puške, namenjene za premiþne tarþe
–
–
–
–

najveþji kaliber 8 mm
strelno orožje za en strel
najveþja teža 5,5 kg
optiþni merki.

Šibrovke za streljanje v tarþo morajo ustrezati enakim zahtevam kot šibrovke za lov (opis zgoraj).
Kar zadeva drugo strelno orožje za lovce in športne strelce, je za uvoz itd. potrebno predhodno dovoljenje
danskih organov. Ta dovoljenja izdaja predstojnik lokalne policije. Dovoljenja za povsem avtomatsko orožje
in njegove sestavne dele ter strelivo pa izdaja Ministrstvo za pravosodje.
3. Sporoþilo pristojnega organa ýeške
Kategorije strelnega orožja in streliva, pogoji za pridobitev v last, posest, nošenje in uporabo, pravice in
obveznosti pooblašþenega nošenja, pogoji izvoza, uvoza in tranzita strelnega orožja in streliva, dejavnosti
strelišþ, delovanje informacijskih sistemov, državni nadzor, sankcije in zašþitne ukrepe s podroþja strelnega
orožja in streliva, ureja ýeški zakon o orožju št. 119/2002.
Zakon se ne uporablja za:
a) strelno orožje, strelivo in vojaško topništvo, ki ga imajo þeške oborožene sile, vojaške varnostne sile,
oboroženi sestavi carine, obvešþevalna služba R. ýeške, oboroženih sil ali teles drugih držav, ki so na
ozemlju R. ýeške ali prehajajo državno mejo v tranzitu ali preletu v skladu z mednarodnimi dogovori, ki
obvezujejo R. ýeško
b) strelno orožje, strelivo in vojaško topništvo v lasti države in namenjeno za zbiranje, raziskovanje in razvoj
ali razstavljanje v muzejih s strani Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo
c) strelno orožje, strelivo in vojaško topništvo namenjeno za preskušanje zaradi izdaje potrdil s strani
þeškega urada za preskušanje orožja in streliva
d) strelno orožje, strelivo in vojaško topništvo, ki je narodni kulturna dedišþina, del zbirk, proglašene kot
narodni kulturna dedišþina ali predmeti v lasti države, pokrajine ali mest
e) ustanovitev in delovanje strelišþ pravnih subjektov iz tþ. a) do c).
V skladu s citiranim aktom je prenos orožja in streliva na ozemlju R. ýeške mogoþ brez predhodne privolitve
Pristojnega organa samo za neposlovne namene.
Orožje kategorije D sestavlja:
a)
b)
c)
d)

staro orožje
eno ali dvocevno strelno orožje - muškete, kremenjaþe ali prednjaþe
zraþno orožje za malokalibrske izstrelke, katerih kinetiþna energija na ustju ne presega 7,5 J
zraþno orožje na plinske bombice
5
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zraþno orožje z energijo izstrelka na ustju do 16 J
ekspanzijsko orožje in naprave
mehansko orožje
onesposobljeno strelno orožje, ki je spremenjeno nepovratno, tako da je nerabno za streljanje
strelno orožje, ki je spremenjeno z razrezom, tako da je odkrit vsaj del notranjega mehanizma
strelno orožje, ki ni razvršþeno v kategorije A do C, posebej Paint ball strelno orožje in strelivo za orožje
kategorije D, ki ni prepovedano.

Prepovedano strelivo in deli za orožje:
1. strelivo z prebojnim, eksplozivnim in zažigalnim izstrelkom
2. strelivo za kratko cevno orožje z udarnim izstrelkom ali izstrelkom za maksimalno poveþanje zadane
poškodbe
3. strelivo, ki ni predmet dovoljene ali preskušene serije in vojaško strelivo
4. deli orožja dušilci, strelne naprave za noþno ali lasersko merjenje.
Nekatere opredelitve pojmov zakona o orožju
Roþno orožje - orožje, ki deluje s pomoþjo trenutno sprošþene energije po sprožitvi in je namenjeno za
doseganje želenih uþinkov na doloþeni razdalji
Strelno orožje - roþno orožje, ki deluje s pomoþjo trenutno sprošþene kemiþne energije
Pnevmatsko (zraþno) orožje - roþno orožje, ki deluje na pritisk zraka ali drugih plinov
Mehansko orožje - roþno orožje, ki deluje s pomoþjo sprostitve shranjene mehanske energije
Ekspanzivno orožje - strelno orožje, ki ne uporablja izstrelka ali kratko polnjenega naboja
Ekspanzivne naprave - naprave, ki delujejo na pogon eksploziva v strelivu za take naprave
Staro orožje - strelno orožje razvito ali izdelano pred 1. 1. 1870, razen izjem, ki ne uporabljajo streliva za
strelno orožje, ki je prepovedano ali zahteva dovoljenje
Enostrelno orožje - strelno orožje brez nabojnika ali drugega spremnika iz katerega se lahko polni orožje
pred naslednjim strelom. Orožje se lahko polni samo roþno z enim nabojem, v komoro, cev, ležišþe
zaklepišþa in napne z roþnim zaklepanjem.
Paint ball orožje - zraþno orožje, ki izstreljuje izstrelke, ki vsebuje barvo za oznaþevanje
Lovci in športni strelci iz EU, lahko prenašajo V R. ýeški po 1. 5. 2004 kose lovskega ali športnega orožja
brez þeškega dovoljenja, þe imajo podatke o orožju vpisane v Evropsko Prepustnico in imajo listino, ki
opraviþuje namen prenosa orožja iz lovskih ali športnih razlogov:
4. Sporoþilo pristojnega organa Estonije
V Republike Estoniji je v zvezi s prenosom orožja po direktivi odgovoren Oddelek za izvrševanje zakona v
Policijskem Glavnem uradu:
1. za vse plinsko in zraþno orožje je v Estoniji potrebno dovoljenje;
2. lovci in športni strelci za potovanje v Estonijo ne potrebujejo predhodne privolitve, þe imajo Evropsko
prepustnico in povabilo;
3. ni prepovedanega orožja kategorije B, C in D.
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5. Sporoþilo pristojnega organa Litve
þlen 8 (3) Direktive
Orožje, ki ga je prepovedano nabavljati in posedovati:
–
–
–
–
–
–
–

katerokoli doma narejeno orožje
plinsko orožje na strupene snovi in strelivo na strupene snovi
tihi naboji
laserski daljnogledi, þe niso za šport
hladno orožje za udar ali metanje
orožje in strelivo prepovedano po mednarodnih pogodbah
dolgocevno orožje z bajonetom ali njegovim nastavkom

Naboji s homogenim izstrelkom, ki ni iz svinþenih zlitin, razen za lov
–
–
–
–

kratkocevno orožje z gladko cevjo in strelivom z razpršilno polnitvijo
naboji za puške, pištole ali revolverje z razpršilno polnitvijo
strelivo za orožje kategorije A
strelno orožje, ki se da razstaviti ali pretvoriti v tako obliko, da je skrito

Orožje s tetivo, ki ima silo do 1200 N
–
–

noþni strelni daljnogledi
orožje kategorije A

Orožje, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje, razen þe je orožje kategorije B, C in D na Evropski
orožni prepustnici.
ýlen 11 (3) direktive
V skladu z litvanskim Zakonom o nadzoru orožja in streliva, se trgovcem z orožjem za iznos orožja iz
Litvanije v druge države þlanice predhodna dovoljenja ne izdajajo.
ýlen 11 (4) direktive
Prepovedan je prevoz orožja kategorij B, C in D v Litvo, brez predhodne privolitve Policije. Stalni prebivalci
držav þlanic lahko nosijo, imajo v posesti ali zbirajo oziroma vnašajo orožje kategorije B, C in D samo z
enkratnim dovoljenjem policije. ýe orožje iznašajo, morajo tudi imeti dovoljenje policije, ki pa jim ga izda po
predhodni privolitvi države þlanice, kamor se orožje prenaša. ýe je prenos orožja potreben zaradi lova ali
strelstva in je vnešen v EU prepustnico navedeno dovoljenje in predhodna privolitev ni potrebna.
Za uvoz kategorije B, C in D iz druge þlanice v Litvo je družbam potrebna predhodna privolitev policije.
Za izvoz orožja in streliva v drugo þlanico mopra družba dobiti enkratno dovoljenje policije.Dovoljenje policija
izda, þe je dana predhodna privolitev na naþrtovani izvoz tega blaga.
ýlen 12 (2)
Po litvanskem zakonu o nadzoru orožja in streliva lahko posamezniki vnašajo orožje kategorije B, C in D za
strelstvo, orožje kategorije C in D pa za lov in sicer samo tisto, ki ni prepovedano po navedenem zakonu,
orožje imajo vnešeno v EU prepustnico in dokazilo o upraviþenosti obiska.
6. Sporoþilo pristojnega organa Malte
Malteški policijski urad za orožje v okviru Policije Malte ter Glavne policijske uprave v Floriani na Malti je
organ, ki je zadolžen za nacionalno zakonodajo o orožju in problematiko prenosa, vnosa in iznosa orožja na
podlagi direktive ter za problematiko, povezano z evropskim orožnim listom.
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Nujno je treba pripomniti, da je na Malti roþno in drugo strelno orožje ter orožje, ki se uporablja za osebne
namene, samozašþito ali za potrebe spremstva, prepovedano (tudi za uslužbence varnostnih služb) in ne
sme vpisovati v evropske orožne liste.
Nacionalna zakonodaja dovoljuje, da se lahko v evropski orožni list vpiše samo orožje, ki se uporablja
izkljuþno za lov in športno streljanje. Poleg evropskega orožnega lista morajo obiskovalci iz EU imeti tudi
dovolilnico za nošenje orožja za lov ali športno streljanje, ki utemeljuje razloge za njihov obisk na Malti.
Dovolilnica se izda vnaprej, v imenu obiskovalcev pa zanjo lahko zaprosi sponzor ali organizator, ki prireja
strelsko tekmovanje ali lov, in se nahaja na Malti.
V skladu z doloþbami v predhodnem odstavku se lahko na Malti za lov in strelska tekmovanja poseduje le
naslednje orožje:
–
–
–

šibrenice z gladko cevjo v dolžni 24 inþev (cca 61 cm) ali veþ, katerih nabojnik in ležišþe nabojev
dovoljujeta najveþ tri naboje streliva, vendar morajo biti brez roþaja pištole in brez zložljivega kopita,
zraþno orožje z maksimalno moþjo/silo petnajst funtov,
in orožje na smodnik.

Treba je omeniti, da se vse strelno orožje, ki ga je moþ prenesti na Malto, lahko prenese le ob predhodni
odobritvi ali soglasju v skladu z doloþbami 11 (4). þlena Direktive.
Ustrezno dovoljenje za prenos takšnega orožja mora biti izpolnjeno v celoti pred posredovanjem zaprosila za
odobritev ali drugaþe. Brez zgoraj omenjenega soglasja nacionalnega organa ni moþ vnesti nobenega
orožja, bodisi da gre za vnos posameznika ali trgovcev.
Na Malti se dovoljenje za vnos se še vedno zahteva za uvoznike/trgovce z orožjem.
7. Sporoþilo pristojnega organa Slovaške
V skladu z 2. odstavkom 12. þlena Direktive 91/477 o nadzoru nabave in posedovanja orožja lahko lovci in
športni strelci posedujejo strelno orožje razreda B ali C za lov ali športno streljanje na ozemlju Slovaške brez
predhodnega dovoljenja v primeru, da imajo zanj evropsko orožno prepustnico, v kateri je omenjeno orožje
vpisano, ter uradno potrjeno povabilo organizatorja strelskega tekmovanja ali lova, ki je prevedeno v
slovašþino.
Orožno prepustnico izda lokalna upravna enota.
V skladu s slovaškim zakonom o orožju in strelivu je strelno orožje možno zaþasno vnesti na obmoþje
Slovaške za tekmovalne namene ali namene lova prav tako na podlagi spremnega dopisa, ki ga na prošnjo
izda slovaško veleposlaništvo. Prošnji za zaþasen vnos strelnega orožja v državo je treba priložiti povabilo
organizatorja lova ali tekmovanja v streljanju, ki je uradno potrjeno in prevedeno v slovašþino. Takšna
prošnja mora vsebovati:
–
–
–
–

osebne podatke in številko potnega lista osebe, ki poseduje orožje,
kraj, kamor je treba prinesti orožje,
informacije o orožju (znamko, tip, serijsko številko in kaliber) ter
ime mejnega prehoda, preko katerega bo oseba prinesla orožje v države oz. preko katerega ga po
odnesla.

Spisek orožja razreda B in C, ki ga je na obmoþju Slovaške dovoljeno imeti brez predhodnega dovoljenja,
vpisanega v evropsko orožno prepustnico v namene lova.
Orožje razreda B
a) dolgocevne polavtomatske puške z nabojnikom in ležišþem naboja za veþ kot tri naboje,
b) dolgocevno polavtomatsko strelno orožje z nabojnikom in ležišþem naboja za manj kot tri naboje in pri
katerem se da napravo za polnjenje odstraniti ali za katero ni gotovo, da se ga ne bi dalo spremeniti z
obiþajnim orodjem v orožje z nabojnikom in ležišþem naboja za veþ kot tri naboje.
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c) dolgocevno repetirno strelno orožje ali orožje s samodejnim polnjenjem z gladko cevjo skupne dolžine
do 60 cm.
Orožje razreda C
a) enostrelno orožje za strelivo z robnim vžigom skupne dolžine vsaj 28 cm,
b) enostrelno repetirno ali polavtomatsko strelno orožje, ki ni našteto med orožjem v razredu B.
Spisek orožja kategorije B in C, ki ga je na obmoþju Slovaške dovoljeno imeti brez predhodnega dovoljenja,
vpisanega v evropsko dovolilnico za uporabo strelnega orožja v namene streljanja na tarþo.
Orožje razreda B
a) polavtomatsko ali repetirno kratkocevno orožje,
b) enostrelno kratkocevno orožje s centralno udarno iglo,
c) enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom, katerega skupna dolžina znaša manj kot 28
cm,
d) polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležišþem naboja za veþ kot tri naboje,
e) dolgo polavtomatsko orožje z nabojnikom in ležišþem naboja za manj kot tri naboje, pri katerem se da
napravo za polnjenje odstraniti ali za katero ni gotovo, da se ga ne bi dalo spremeniti z obiþajnim
orodjem v orožje z nabojnikom in ležišþem naboja za veþ kot tri naboje,
f) repetirno ali polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo skupne dolžine do 60 cm.
Orožje razreda C
a)
b)
c)
d)

enostrelno orožje za strelivo z robnim vžigom skupne dolžine vsaj 28 cm,
enostrelno repetirno ali polavtomatsko strelno orožje, ki ni našteto v razredu B,
zraþno orožje, pri katerem je kinetiþna energija za izstrelek na ustju cevi veþja od 15 J,
strelno orožje za naboje tipa flobert, pri katerem je kinetiþna energija za izstrelek na ustju cevi veþja od
7,5 J,
e) repetirno strelno orožje, kjer je udarno iglo mogoþe blokirati.
Orožje razreda B za posedovanje katerega je potrebno imet predhodno dovoljenje, vpisano v evropsko
dovoljenje za uporabo strelnega orožja v namene streljanja v tarþo.
a) polavtomatsko strelno orožje, ki izgleda kot avtomatsko.
Prepovedano strelno orožje, naboji in oprema, ki je za namene lova in streljanja v tarþo ni dovoljeno
prinesti na ozemlje Slovaške.
Prepovedano je:

a) vojaško orožje,
b) avtomatsko orožje,
c) predelano orožje, ki lahko povzroþi hujše poškodbe, kot jih je lahko povzroþilo pred predelavo, ali orožje,
ki izgleda kot kakšen drug predmet,
d) strelno orožje izdelano iz nekovinskih materialov, ki jih ni možno zaznati z detektorji ali napravami, ki
delujejo na principu rentgenskih žarkov,
e) orožje z namešþenim dušilcem zvoka,
f) orožje z namešþeno lasersko napravo za ciljanje, napravo, ki omogoþa noþno opazovanje, oddajnikom
infrardeþih žarkov, elektronskim zoomom ali napravo za invertiranje slike,
g) orožje, ki je bilo proizvedeno ali prirejeno na nezakonit naþin.
Prepovedani naboji:
a)
b)
c)
d)

strelivo z eksplozivnimi, zažigalnimi ali predirnimi izstrelki,
strelivo za kratkocevne puške z ekspanzijskimi naboji,
strelivo z naknadno prirejenimi metki (izstrelki),
vojaško strelivo
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e) strelivo za kratkocevne puške, katerega hitrost na ustju cevi presega 550 m/sƉ¹ ali pa je energija pri
zaklepu cevi (ustje) veþja od 1000 J.,
f) strelivo za dolgocevne puške z ostrim nabojem, katerega hitrost na ustju cevi presega 1150 m/sƉ¹, ali
strelivo, katerega energija presega 6000 J.
Prepovedana oprema:
a) dušilec zvoka,
b) naprava, ki omogoþa noþno opazovanje, oddajnik infrardeþih žarkov, elektronski zoom ali naprava za
invertiranje slike,
c) laserska naprava za ciljanje.
Dovoljenje za posedovanje orožja, ki je vpisano v evropsko orožno prepustnico, izda:
Prezídium Policajného zboru.
Evropski orožni prepustnici je treba priložiti uradno potrjeno pisno povabilo na lov ali streljanje v tarþo,
napisano v slovašþini. V primeru, da oseba uvaža, izvaža ali prevaža orožje razredov B ali C oz. ustrezno
strelivo, mora to sporoþiti pristojnemu policijskemu organu, ki je pristojen za nadzor na meji. Istoþasno mora
v pregled izroþiti spremni dopis, evropsko orožno prepustnico ter orožje samo. Prav tako je treba priložiti
uradno potrjeno pisno povabilo organizatorja lova ali tekmovanja v streljanju v tarþo, napisano v slovašþini.
8. Sporoþilo pristojnega organa Velike Britanije
OROŽJE KATEGORIJE B, C IN D IZ OROŽNE DIREKTIVE, ZA KATEREGA JE V V. BRITANIJI
POTREBNO DOVOLJENJE
Vse drugo orožje kategorije B, C in D je podvrženo postopkom izdaje dovoljenj. Zraþno in CO2 orožje, ki je
opredeljeno kot posebno nevarno, je podvrženo postopkom izdaje dovoljenj. Za posebej nevarno zraþno in
CO2 orožje se štejejo zraþne in CO2 pištole, ki streljajo izstrelke s kinetiþno energijo na ustju cevi 6ftlb ali veþ
in drugo orožje s 12ftlb ali veþ.
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OROŽJE KATEGORIJE B, C IN D IZ OROŽNE DIREKTIVE, KI JE V SEVERNI IRSKI
PREPOVEDANO

TOýKA IZ
KATEGORIJE

KATEGORIJA
B

4

NAVODILO
vse polavtomatske risanice in karabinke razen:
– kalibra .22 z robnim vžigom;
vse polavtomatsko orožje z gladko cevjo razen:
– kalibra .22 z robnim vžigom
– ima cev dolgo 24 inþ ali veþ in skupne dolžine 40 inþ ali veþ (ki pa
ne sme imeti snemljivo, prepogljivo ali zložljivo koleno);

C

1

Vse gladko cevne revolverske puške razen:
– kalibra 9 mm z robnim vžigom ali
– na prednje polnjenje;
vse pumparice - risanice in karabinke puške razen kalibra .22 z robnim
vžigom;
vse pumparice z gladko cevjo razen:
– kalibra .22 z robnim vžigom
– imajo cev dolgo 24 inþ ali veþ in skupne dolžine 40 inþ ali veþ (ki
pa ne smejo imeti snemljivo, prepogljivo ali zložljivo koleno);

C

3

vse polavtomatske risanice in karabinke ne glede na kapaciteto
nabojnika razen:
– kalibra .22 z robnim vžigom;
vse polavtomatske puške z gladko cevjo ne glede na kapaciteto
nabojnika razen:
– kalibra .22 z robnim vžigom
– imajo cev dolgo 24 inþ ali veþ in skupne dolžine 40 inþ ali veþ (ki
pa ne smejo imeti snemljivo, prepogljivo ali zložljivo koleno);
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OROŽJE KATEGORIJE B, C IN D IZ OROŽNE DIREKTIVE, ZA KATEREGA JE V SEV. IRSKI
POTREBNO DOVOLJENJE
Vse drugo orožje kategorije B, C in D je podvrženo postopkom izdaje dovoljenj. Tudi šibrenice, zraþne puške
in drugo orožje na CO2 ali drug plin.
DRUGI PREDMETI (RAZEN TISTIH IZ KATEGORIJE A OROŽNE DIREKTIVE), KI SO POD NAZOROM V
VELIKI BRITANIJI:
–

Orožje izdelano ali prirejeno za razprševanje kakršne koli škodljive tekoþine, plina ali drugih stvari
(Solzivec, razpršilci) in strelivo, ki vsebuje ali je narejeno oziroma prirejeno, da vsebuje kakršnokoli tako
snov.

–

(Te snovi so v Veliki. Britaniji prepovedane).

–

Zraþne puške ali pištole, ki so izdelane ali prirejena na samostojni plinski pogonski sistem so v Veliki
Britaniji prepovedane.

–

Vse strelivo z ekspanzijskim uþinkom (in njihovi izstrelki).

–

Reprodukcije strelnega orožja, ki se lahko spremeni v strelno orožje so prepovedane. Šteje se, da je
reprodukcija primerna za spremembo v orožje, þe se jo da brez posebne usposobljenosti in navadnim
orodjem doma spremeniti v strelno orožje.

–

Onesposobljeno orožje, ki ni onesposobljeno po V. Britanskih standardih in nima potrdila Britanskega
organa za preizkušanje orožja.

–

Prednjaþe, ki niso starejše od 100 let

–

Orožje za signaliziranje, metalci za svetlobne uþinke in harpune na cev.

–

Sestavni deli prepovedanega orožja, ki je navedeno v orožnem potrdilu se štejejo glede nadzora enako
kot orožje, kateremu pripadajo. To so sklopi, ki so potrebni za delovanje orožja, kot so sprožilni
mehanizmi, cevi, nabojniki, toda ne vijaki, vzmeti in matice, ki se lahko uporabijo tudi za druge namene.

–

Potrebna je predhodna privolitev Velike Britanije (Oddelka za trgovino in industrijo) za uvažanje
prepovedanih predmetov iz drugih držav þlanic v okviru orožne direktive. Za države, ki ne poslujejo po
orožni direktivi, so zahteve drugaþne.

–

Lovci in športni strelci, ki želijo imeti v posesti orožje v Veliki Britaniji, potrebujejo dovoljenje za obisk
oziroma Potrdilo o obisku v Severni Irski, ki ga v naprej izda krajevno pristojna policija.

–

Sponzor s sedežem v Veliki Britaniji mora zaprositi za dovoljenje v imenu predvidenih obiskovalcev v
Veliki Britaniji. Za Severno Irsko se mora zaprositi neposredno pri Glavnem oficirju Policijske službe
Severne Irske. Obiskovalci držav þlanic morajo imeti tudi EU prepustnico. Dovoljenja/Potrdila se za
prepovedano orožje ne izdajajo.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA/PREDHODNO PRIVOLITEV ZA NABAVO OROŽJA
1. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA –
posameznik

2. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA –
poslovni subjekt:

Priimek:

Firma/ime:

Ime:

Ime poslovalnice:

EMŠO:
Datum rojstva:

Matiþna številka:

Državljanstvo:

Naslov sedeža ali poslovalnice:

Prebivališþe:
Zastopnik:

(naselje, ulica, hišna številka)

3. VSEBINA ZAHTEVKA
Prosim za izdajo dovoljenja za nabavo naslednjega orožja:
3.1. Kategorije:
(preþrtaj kvadrat pred številko v toþki kategorije)
 iz kategorije A: toþka

2,

6 ali

 iz kategorije B: toþka

1,

2,

3,

 iz kategorije C: toþka

1,

2,

3 ali

 iz kategorije D: toþka

1 enostrelno dolgocevno orožje z eno ali veþ gladkimi cevmi

8 (zbiranje oziroma varovanje)
4,

5,

6, ali

7

4

2 plinsko orožje
3 reprodukcija strelnega orožja
4 možnar ali
5 staro orožje
Opomba: Posameznik, ki je dopolnil 18 let je pa mlajši od 21 let, sme nabavljati orožje iz 2. do 5. toþke kategorije D le na
podlagi dovoljenja za nabavo orožja - 14. in 40. þlen zakona.
3.2. Tip/vrsta orožja:

(preþrtaj kvadrat pred ustrezno vrsto orožja)



polavtomatska puška (PAP) z risano cevjo



polavtomatska puška (PAP) z gladko cevjo



repetirna puška (RP) z risano cevjo



repetirna puška (RP) z gladko cevjo



puška z risano cevjo



puška z gladko cevjo



kombinirana puška (z risano in gladko cevjo)



polavtomatska pištola



pištola - enostrelna



revolver



avtomatska pištola



mitraljez

ORO-1
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 1 (5., 7., 33. in 43. þlen pravilnika)
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brzostrelka



avtomatska puška (AP) z risano cevjo



avtomatska puška (AP) z gladko cevjo



pištola - plinska



revolver - plinski



možnar - cevni



možnar - pištola



možnar - puška



orožje za omamljanje



drugi tipi/vrste orožja (ostalo)

3.3. Kaliber orožja:
4. RAZLOG NABAVE
4.1. Posameznik

4.2. Poslovni subjekt

Orožje potrebujem za:

Orožje potrebujem za opravljanje dejavnosti:

(preþrtaj kvadrat pred ustreznim razlogom)

(preþrtaj kvadrat pred ustreznim razlogom)



varnost – (za osebno varnost in za varovanje
premoženja)



lov – (sem þlan lovske organizacije oziroma se
ukvarjam z lovom)



šport – (ukvarjam se s športnim oziroma
rekreativnim streljanjem)



podaritev – (orožje mi bo podarjeno)



zbiranje – (sem zbiratelj in nabavljeno orožje bom
imel za zbirko orožja)



iz drugih razlogov:

Posedujem že









varovanje
lov
šport – (športna organizacija ali za potrebe
strelišþa)
filmska dejavnost
gledališka dejavnost
gojitev divjadi
omamljanje živali – (varovanje
ali preuþevanje živali)



zbiranje orožja



iz drugih razlogov

kosov orožja, za katero imam
(navedite vrsto orožne listine)

5. KRAJ NABAVE
Orožja nameravam nabaviti v:
R Sloveniji
V državi þlanici EU
V tretji državi

(ime države)

(ime države)

6. HRAMBA OROŽJA
(Izpolni poslovni subjekt)

6.1. Kraj hrambe orožja (prvi odstavek 26. þlena zakona)
Firma/ime:
Naslov hrambe:

ORO-1
MNZ RS (PC 2)

(naselje, ulica, hišna številka)

Obr. št. 1 (5., 7., 33. in 43. þlen pravilnika)
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6.2. Za hrambo in nošenje orožja bo skrbel:
Priimek:
Ime:

7. OBRAZLOŽITEV RAZLOGOV ZA NABAVO IN POSEST OZIROMA NOŠENJA OROŽJA
posameznik: navedite razloge za nabavo in posest oziroma nošenja varnostnega orožja
poslovni subjekt: še zlasti je treba podrobno navesti razloge za nabavo orožja A kategorije

8.
V

(naselje)

, dne

(podpis stranke/zastopnika)

9. PRILOGE
1. Dokazila, ki jih predloži stranka, posameznik:
Varnostno orožje:
dokazilo, da je njena osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi potreboval orožje
zdravniško spriþevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem
Lovsko orožje:
potrdilo o þlanstvu v lovski organizaciji
zdravniško spriþevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja
Športno orožje:
potrdilo o þlanstvu v strelski organizaciji (17. þlen Zakona o orožju)
zdravniško spriþevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem
Opomba:
Osebi, ki že ima orožni list za lovsko ali športno orožje, ni potrebno predložiti dokazil, ki so navedene za lovsko in športno orožje
2. Dokazila, ki jih predloži stranka, pravna oseba:
dokazilo o hrambi orožja
ime, priimek in rojstne podatke odgovorne osebe, ki skrbi za hrambo orožja
3. Dokazila, ki jih pridobi upravni organ po uradni dolžnosti:
za posameznike:
potrdilo o državljanstvu
morebitnem poteku kazenskega postopka in postopka o prekršku
morebitni kaznovanosti in
morebitni uveljavitvi pravice do govora vesti po posebnih predpisih
za pravne osebe:
podatke iz poslovnega registra
podatke iz evidence imetnikov licenc po predpisih o zasebnem varovanju
Dokazilo o plaþani upravni taksi
za vlogo in dovoljenje v znesku

EUR

(e-vloge) za dovoljenje v znesku

EUR

Druga dokazila:

ORO-1
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 1 (5., 7., 33. in 43. þlen pravilnika)
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DOVOLJENJE ZA NABAVO OROŽJA – POSAMEZNIK

Prvi odstavek 11., 12. in 14. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
1. PODATKI O KUPCU
Priimek:
Ime:
EMŠO:
Datum rojstva:
Prebivališþe:
(naselje, ulica, hišna številka)

2. PODATKI O OROŽJU, KI SE DOVOLI NABAVITI
Orožje:
kategorije
tipa/vrste
kalibra
3. RAZLOG NABAVE
í
í
í

posest
nošenje
zbiranje

4. POSEBNE DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA
4.1. Imetnik dovoljenja mora nabavo orožja priglasiti pristojnemu organu v osmih dneh po njegovi nabavi, da orožje
registrira, in zaprositi za izdajo orožne listine za posest oziroma nošenje. V primeru nabave orožja za zbiranje pa
mora imetnik dovoljenja nabavo orožja v osmih dneh priglasiti pristojnemu organu, da orožje registrira in mu ga vpiše
v dovoljenje za zbiranje orožja.
4.2. Imetnik dovoljenja mora ob registraciji orožja prinesti nabavljeno orožje pristojnemu organu na vpogled in mu hkrati
izroþiti potrdilo o nabavi.
4.3. ýe imetnik ne izkoristi dovoljenja, mora dovoljenje v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti organu, ki
ga je izdal.
5. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka:
Datum:
Dovoljenje velja do:
Pristojni organ:

(žig)
(Podpis uradne osebe)
ORO-2
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 2 (6. þlen pravilnika)
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PRILOGA I:
POTRDILO O PRODAJI OROŽJA
Šesti odstavek 40. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
(izpolni prodajalec – odsvojitelj)

1. PODATKI O KUPCU IN DOVOLJENJU
Priimek/Ime/Firma:
Ime organa, ki je izdal dovoljenje:
Številka dovoljenja:
Datum izdaje dovoljenja:

2. PODATKI O NABAVLJENEM OZIROMA PRODANEM OROŽJU
Orožje kategorije:
Tip/Vrsta orožja:
Znamka orožja:
Model/Proizvajalec orožja:
Kaliber:
Tovarniška številka orožja:
CIP preizkušeno:

Da

,

Ne

3. PODATKI O PRODAJALCU:
a) Izpolni trgovec
(šesti odstavek 40. þlena zakona).
Matiþna številka

b) Izpolni odsvojitelj (prodajalec), ki ima za odsvojeno
orožje orožno listino
(prvi odstavek 42. þlena zakona).
+

Priimek in ime

Firma/Ime

Firma/Ime

Ime poslovalnice

Naslov

Naslov
Za odsvojeno orožje je bil(o) izdan(o)
(vrsta orožne listine 10. in 11. þlen zakona)

V

, dne

ki ga je izdala

(naselje)

(ime organa)

reg. št.
(žig)
(podpis prodajalca)

V

, dne
(naselje)

(podpis odsvojitelja)

4. OPOMBA
Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo orožja je obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja in obrazec vloge za
registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma vpis orožja v orožno listino. Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi orožja
izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj (šesti odstavek 40. in prvi odstavek 42. þlena zakona) in izpolnjenega vrne kupcu ob
prodaji orožja. Potrdilo služi kupcu kot dokazilo o pravici do posesti in prenosu orožja do registracije orožja ter je sestavni
del vloge za registracijo in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja v orožno listino.

ORO-2
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 2 (6. þlen pravilnika)
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PRILOGA II:
VLOGE ZA REGISTRACIJO OROŽJA IN IZDAJO OROŽNE LISTINE
prvi odstavek 11. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
(izpolni stranka)

1. PODATKI O STRANKI – VLAGATELJU
Priimek in ime:
Naslov:
(naselje, ulica, hišna številka)

2. Priglašam nabavljeno orožje in vlagam zahtevek za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma za vpis orožja v
orožno listino in prilagam:
– potrdilo o nabavi oziroma prodaji orožja z dne
– dokazilo o plaþani taksi v znesku

EUR.

3.
V

, dne
(naselje)

ORO-2
MNZ RS (PC 1)

(podpis stranke)

Obr. št. 2 (6. þlen pravilnika)
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DOVOLJENJE ZA NABAVO OROŽJA 2., 3., 4. in 5. TOýKE KATEGORIJE D – POSAMEZNIK
Prvi odstavek 11., 12., 14. in peti ter šesti odstavek 40. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
1. PODATKI O KUPCU
Priimek:
Ime:
EMŠO:
Datum rojstva:
Prebivališþe:
(naselje, ulica, hišna številka)

2. PODATKI O OROŽJU, KI SE DOVOLI NABAVITI
Orožje:
Kategorije D (tþ. 2, 3, 4 ali 5)
Tipa/vrste
kalibra

3. POSEBNE DOLŽNOSTI TRGOVCA OZIROMA IMETNIKA DOVOLJENJA
3.1. Trgovec mora imetniku tega dovoljenja za prodano orožje izdati priglasitveni list in o tem v osmih dneh obvestiti
organ, ki je izdal nabavno dovoljenje.
3.2. ýe imetnik ne izkoristi dovoljenja, mora dovoljenje v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti organu, ki
ga je izdal.

4. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka:
Datum:
Dovoljenje velja do:
Pristojni organ:

(žig)
(Podpis uradne osebe)

ORO-3
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 3 (6. þlen pravilnika)
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DOVOLJENJE ZA NABAVO OROŽJA – POSLOVNI SUBJEKT
prvi odstavek 11., 12. in 21. þlena Zakona (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
1. PODATKI O KUPCU
Firma/ime:
Ime poslovalnice:
Matiþna številka:
Naslov:

(naselje, ulica, hišna številka)

Ime in priimek zastopnika:

2. PODATKI O OROŽJU, KI SE DOVOLI NABAVITI
Orožje:
kategorije:
tipa/vrste:
kalibra:

3. POSEBNE DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA
3.1. Imetnik dovoljenja mora nabavo orožja priglasiti pristojnemu organu v osmih dneh po njegovi nabavi, da orožje
registrira, in zaprositi za izdajo orožne listine za posest oziroma nošenje. V primeru nabave orožja za zbiranje pa
mora imetnik dovoljenja nabavo orožja v osmih dneh priglasiti pristojnemu organu, da orožje registrira in mu ga
vpiše v dovoljenje za zbiranje orožja.
3.2. Imetnik dovoljenja mora ob registraciji orožja prinesti nabavljeno orožje pristojnemu organu na vpogled in mu
hkrati izroþiti potrdilo o nabavi.
3.3. ýe imetnik ne izkoristi dovoljenja, mora dovoljenje v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti organu,
ki ga je izdal.
4. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka:

Datum:
Dovoljenje velja do:
Pristojni organ:

(žig)

ORO-4
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 4 (8. þlen pravilnika)

(podpis uradne osebe)
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PRILOGA I:
POTRDILO O PRODAJI OROŽJA
šesti odstavek 40. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
(izpolni prodajalec – odsvojitelj)

1. PODATKI O KUPCU IN DOVOLJENJU
Priimek/Ime/Firma:
Ime organa, ki je izdal dovoljenje:
Številka dovoljenja:
Datum izdaje dovoljenja:

2. PODATKI O NABAVLJENEM OZIROMA PRODANEM OROŽJU
Orožje kategorije:
Tip/Vrsta orožja:
Znamka orožja:
Model/Proizvajalec orožja:
Kaliber:
Tovarniška številka orožja:
CIP preizkušeno:

Da

,

Ne

3. PODATKI O PRODAJALCU
a) Izpolni trgovec
(šesti odstavek 40. þlena zakona)

Matiþna številka:

b) Izpolni odsvojitelj (prodajalec), ki ima za
odsvojeno orožje orožno listino
(prvi odstavek 42. þlena zakona)
+

Priimek in ime:

Firma/Ime:

Firma/Ime:

Ime (poslovalnice):

Naslov:

Naslov:

Za odsvojeno orožje je bil(o) izdan(o)

V

(naselje)

, dne

(vrsta orožne listine 10. in 11. þlen zakona)

ki ga je izdala
(žig)

(podpis prodajalca)

(ime organa)

,
,

reg. št.
V

(naselje)

, dne

(podpis odsvojitelja)

4. OPOMBA:
Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo orožja je obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja in obrazec vloge
za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma vpis orožja v orožno listino. Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi
orožja izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj (šesti odstavek 40. in prvi odstavek 42. þlena zakona) in izpolnjenega vrne
kupcu ob prodaji orožja. Potrdilo služi kupcu kot dokazilo o pravici do posesti in prenosu orožja do registracije orožja ter
je sestavni del vloge za registracijo in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja v orožno listino.

ORO-4
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 4 (8. þlen pravilnika)
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PRILOGA II:
VLOGE ZA REGISTRACIJO OROŽJA IN IZDAJO OROŽNE LISTINE
prvi odstavek 11. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
(izpolni stranka)

1. PODATKI O STRANKI – VLAGATELJU
Priimek in ime:
Naslov:

(naselje, ulica, hišna številka)

2. Priglašam nabavljeno orožje in vlagam zahtevek za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma za vpis orožja
v orožno listino in prilagam
 potrdilo o nabavi oziroma prodaji orožja z dne
 dokazilo o plaþani taksi v znesku

EUR.

3.
V

ORO-4
MNZ RS (PC 2)

(naselje)

, dne

(podpis stranke)

Obr. št. 4 (8. þlen pravilnika)
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POTRDILO O NAZNANITVI POGREŠITVE OROŽJA ALI OROŽNIH LISTIN
33. þlen Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)

1. PODATKI O OSEBI, KI NAZNANJA POGREŠITEV OROŽJA ALI OROŽNE LISTINE
1.1. Posameznik

1.2. Poslovni subjekt

Priimek:

Firma/Ime:

Ime:

Ime poslovanice:

EMŠO:

Matiþna številka:

Datum rojstva:

Naslov sedeža ali poslovalnice:

Državljanstvo:

(naselje, ulica, hišna številka)

Prebivališþe:
(naselje, ulica, hišna številka)

2. PODATKI O POGREŠANEM OROŽJU
Kategorija orožja:
Tip/vrsta orožja:
Znamka orožja:
Model/proizvajalec orožja:
Kaliber:
Tovarniška št. orožja:
3. PODATKI O POGREŠANI LISTINI
Vrsta pogrešane orožne listine:
Datum izdaje:
Reg. št. listine:
Ime organa, ki jo je izdal:
4. VRSTA POGREŠITVE OROŽJA OZIROMA OROŽNE LISTINE:
Izguba
Tatvina
Drugo:
5. POTRDILO PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka:
Datum:
Pristojni organ:
(žig)

ORO-5
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 12 (19. þlen pravilnika)

(podpis uradne osebe)
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REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA/PREDHODNE PRIVOLITVE ZA NABAVO DELOV OROŽJA
ALI STRELIVA
1. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA –
posameznik:

2. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA –
poslovni subjekt:

Priimek:

Firma/Ime:

Ime:

Ime (poslovalnice):

EMŠO:

Matiþna številka:

Kraj rojstva:

Naslov sedeža ali poslovalnice:

Državljanstvo:
Prebivališþe:

Zastopnik:
(naselje, ulica, hišna številka)

(ime in priimek)

3. VSEBINA ZAHTEVKA
Prosim za izdajo dovoljenja za nabavo:

3.1 Del orožja
(preþrtaj kvadrat pred ustreznim delom orožja)

3.2 Strelivo

–

vložne cevi kalibra

– koliþine

–

menjalne cevi kalibra

– tipa/vrste

–

cevi kalibra

– kalibra

–

zaklepa

– za orožje kategorije

–

zaklepišþa

–

vrtljivega bobna

3.2.1 enovitega streliva

3.2.2 delov streliva:
–

smodnik, koliþina

–

netilke, kosov

–

tulci z netilkami kalibra
kosov

4.1 Orožje

4.2 Orožna listina
Za orožje izdan(o):

– orožje kategorije

–

orožni list

– tipa/vrste

–

dovoljenje za posest

– tovarniške številke

–

dovoljenje za zbiranje

–

priglasitveni list

–

orožni posestni list

5. KRAJ NABAVE
Del orožja ali strelivo nameravam nabaviti v:
–
–

Republiki Sloveniji
državi þlanici EU

–

tretji državi

(ime države)
(ime države)

ORO-7
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 15 (24., 33. in 43. þlen pravilnika)
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6. OBRAZLOŽITEV RAZLOGOV ZA NABAVO

, dne

V
(naselje)

(podpis stranke/zastopnika)

7. PRILOGE
Dokazila, ki jih predloži stranka, posameznik za strelivo:
certifikat za polnjenje streliva za lastne potrebe (nabava smodnika, netilk ali tulcev z netilkami)
potrdilo da je orožje preizkušeno in žigosano po predpisih o preizkušanju in žigosanju oziroma oznaþevanju roþnega
strelnega orožja in streliva in sicer za orožje za katero je izdano dovoljenje za posest, dovoljenje za zbiranje ali
priglasitveni list
Dokazilo o plaþani upravni taksi
za vlogo in dovoljenje v znesku

EUR

(e-vloge) za dovoljenje v znesku

EUR

Druga dokazila:

ORO-7
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 15 (24., 33. in 43. þlen pravilnika)
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DOVOLJENJE ZA NABAVO DELOV OROŽJA ALI STRELIVA

tretji odstavek 3., prvi in drugi odstavek 11., 12., 14., in 47. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
1. PODATKI O KUPCU
1.1. Posameznik

1.2. Poslovni subjekt

Priimek:

PODATKI O KUPCU

Ime:

Firma/ime:

EMŠO:

Ime (poslovalnice):

Datum rojstva:

Matiþna številka:

Državljanstvo:

Naslov:

Prebivališþe:

(naselje, ulica, hišna številka)
(naselje, ulica, hišna številka)

Ime in priimek zastopnika:

2. PODATKI O OROŽJU, KI SE DOVOLI NABAVITI
2.1. Del orožja

2.2. Enovito strelivo

vložne cevi kalibra

kosov

,

menjalne cevi kalibra

tipa/vrste

,

cevi kalibra

kalibra

,

zaklepa

za orožje kategorije

,

zaklepišþe

drugi podatki

,

vrtljivi boben

kosov

,

Deli streliva:
smodnik, koliþina

,

netilke, kosov

,

tulci z netilkami kalibra

,

kosov

.

3. POSEBNE DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA V PRIMERU NABAVE DELA OROŽJA
3.1.

Imetnik dovoljenja mora nabavo menjalne oziroma vložne cevi priglasiti pristojnemu organu v osmih dneh po
njegovi nabavi, da menjalno oziroma vložno cev registrira, in mu jo vpiše v orožno listino. V primeru nabave cevi,
zaklepa, zaklepišþa oziroma vrtljivega bobna mora imetnik dovoljenja v osmih dneh po vgraditvi dela na orožje
priglasiti pristojnemu organu, da vpiše nastalo spremembo v orožno listino in evidenco.

3.2.

Imetnik dovoljenja mora ob registraciji prinesti nabavljeno menjalno oziroma vložno cev pristojnemu organu na
vpogled in mu hkrati izroþiti potrdilo o nabavi. V primeru nabave dela orožja pa mora ob prijavi pristojnemu
organu prinesti na vpogled popravljeno oziroma predelano orožje in mu hkrati izroþiti potrdilo o popravilu oziroma
predelavi orožja.

ORO-8
MNZ RS (PC 2)

Obr. št.16 (24. þlen pravilnika)
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ýe imetnik ne izkoristi dovoljenja, mora dovoljenje v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti organu,
ki ga je izdal.

4. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka:

Datum:
Dovoljenje velja do:
Pristojni organ:

(žig)

ORO-8
MNZ RS (PC 2)

Obr. št.16 (24. þlen pravilnika)

(podpis uradne osebe)
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PRILOGA I:
POTRDILO O PRODAJI OROŽJA
šesti odstavek 40. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
(izpolni prodajalec – odsvojitelj)

1. PODATKI O KUPCU IN DOVOLJENJU
Priimek/Ime/Firma:
Ime organa, ki je izdal dovoljenje:
Številka dovoljenja:
Datum izdaje dovoljenja:

2. PODATKI O NABAVLJENEM OZIROMA PRODANEM OROŽJU
Orožje kategorije:
Tip/Vrsta orožja:
Znamka orožja:
Model/Proizvajalec orožja:
Kaliber:
Tovarniška številka orožja:
CIP preizkušeno:

Da

,

Ne

3. PODATKI O PRODAJALCU
a) Izpolni trgovec
(šesti odstavek 40. þlena zakona)

Matiþna številka:

b) Izpolni odsvojitelj (prodajalec), ki ima za
odsvojeno orožje orožno listino
(prvi odstavek 42. þlena zakona)
+

Priimek in ime:

Firma/Ime:

Firma/Ime:

Ime (poslovalnice):

Naslov:

Naslov:

Za odsvojeno orožje je bil(o) izdan(o)

V

(naselje)

, dne

(vrsta orožne listine 10. in 11. þlen zakona)

ki ga je izdala
(žig)

(podpis prodajalca)

(ime organa)

,
,

reg. št.
V

(naselje)

, dne

(podpis odsvojitelja)

4. OPOMBA:
Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo orožja je obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja in obrazec vloge
za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma vpis orožja v orožno listino. Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi
orožja izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj (šesti odstavek 40. in prvi odstavek 42. þlena zakona) in izpolnjenega vrne
kupcu ob prodaji orožja. Potrdilo služi kupcu kot dokazilo o pravici do posesti in prenosu orožja do registracije orožja ter
je sestavni del vloge za registracijo in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja v orožno listino.
ORO-8
MNZ RS (PC 2)

Obr. št.16 (24. þlen pravilnika)
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PRILOGA II:
VLOGE ZA REGISTRACIJO OROŽJA IN IZDAJO OROŽNE LISTINE
tretji odstavek 3., prvi odstavek 11. in 32. þlen Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
(izpolni stranka)

1. PODATKI O STRANKI – VLAGATELJU
Priimek in ime:
Firma/ime:
Naslov:

(naselje, ulica, hišna številka)

2. Priglašam nabavljeno orožje in vlagam zahtevek za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma za vpis orožja
v orožno listino in prilagam
 potrdilo o nabavi oziroma prodaji orožja z dne
 dokazilo o plaþani taksi v znesku

EUR.

3.
V

ORO-8
MNZ RS (PC 2)

(naselje)

, dne

(podpis stranke)

Obr. št.16 (24. þlen pravilnika)
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POTRDILO O POSOJI OROŽJA

44. þlen Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
1. PODATKI O OSEBI, KI POSOJA OROŽJE

2. PODATKI O OSEBI, KI SI IZPOSOJA

Posameznik

Posameznik

Priimek:

Priimek:

Ime:

Ime:

Datum rojstva:

Datum rojstva:

Prebivališþe:

Prebivališþe:
(naselje, ulica, hišna številka)

(naselje, ulica, hišna številka)

Poslovni subjekt

Poslovni subjekt

Firma/ime:

Firma/ime:

Ime (poslovalnice):

Ime (poslovalnice):

Matiþna številka:

Matiþna številka:

Naslov sedeža ali poslovalnice:

Naslov sedeža ali poslovalnice:

Podatki o orožni listini:

Podatki o orožni listini:

vrsta

vrsta

datum izdaje

datum izdaje

ime organa, ki je dokument izdal

ime organa, ki je dokument izdal

3. PODATKI O OROŽJU IZ OROŽNE LISTINE, KI JE PREDMET POSOJE
Kategorije in tþ.

Znamka, model,
proizvajalec

Tip/vrsta

Kaliber

Tov. številka

Številka
registra

4.

V

, dne
(naselje)

ORO-10
MNZ RS (PC 1)

(podpis posojilodajalca)

Obr. št. 17 (26. þlen pravilnika)
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POTRDILO O ZASEGU OROŽJA

63. in 71.d þlen Zakona o orožju (Ur. List RS, št. 61/00 in 73/04)

Policist

potrjuje, da je dne

ob

uri

(ime in priimek)

zasegel osebi

v kraju

.

(ime in priimek)

ZAP.
ŠT.

NAZIV IN OPIS OROŽJA

Zakljuþeno z zaporedno številko
ZAP.
ŠT.

KOLIýINA

KJE SO BILI PREDMETI
NAJDENI

z besedo

.

NAZIV OROŽNE LISTINE

KOLIýINA

KJE SO BILE
NAJDENE

POLICIST

POTRJUJEM PREJEM POTRDILA
OSEBA
(žig)

Opomba policista o izroþitvi predmetov:

ORO-11
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 19 (29. in 44. þlen pravilnika)
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POJASNILO:
Obrazec se uporablja samo pri zasegu orožja, ko ni obravnavano KD ali prekršek. To pomeni, da se obrazec izpolni v
primerih, ko policija predlaga uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja in listin, kakor tudi v primerih, ko oseba na
mejnem prehodu priglasi orožja, vendar ne poseduje dovoljenja.
Potrdilo se izpolni v treh izvodih. Original se izroþi osebi, en izvod se priloži zadevnemu spisu, drugi pa se arhivira.

ORO-11
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 19 (29. in 44. þlen pravilnika)
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DOVOLJENJE ZA NABAVO OROŽJA ALI STRELIVA
V REPUBLIKI SLOVENIJI
prvi odstavek 69. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
7.(1) in 9. þlen Direktive 91/477/EGS

1. PODATKI O KUPCU
Priimek:
Ime:
EMŠO:
Datum rojstva:
Prebivališþe

(država, naselje, ulica, hišna številka)

Podatki o identifikacijskem dokumentu:
vrsta
številka
datum izdaje
in ime organa, ki je dokument izdal
2. PODATKI O OROŽJU ALI STRELIVU, KI SE DOVOLI NABAVITI
2.1. Orožje

2.2. Strelivo

kategorija

koliþina

tipa/vrste

tipa/vrste

kalibra

kalibra
Drugi podatki

3. POSEBNE DOLŽNOSTI PRODAJALCA IN KUPCA – IMETNIKA DOVOLJENJA
3.1. Trgovec ali druga oseba, sme izroþiti prodano orožje prebivalcu EU šele, ko le-ta predloži dovoljenje za prenos
orožja.
3.2. Imetnik dovoljenja mora nabavo orožja priglasiti organu, ki je izdal dovoljenje v osmih dneh po njegovi nabavi, in
zaprositi za izdajo dovoljenja za iznos orožja iz Republike Slovenije oziroma ga iznesti prek trgovca.
3.3. Imetnik dovoljenja mora ob prijavi nabave orožja organu izroþiti potrdilo o nabavi.
3.4. ýe imetnik ne izkoristi dovoljenja, mora dovoljenje v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti organu, ki
ga je izdal.

4. PREDHODNO PRIVOLITEV DRŽAVE ýLANICE V KATERO SE OROŽJE ALI STRELIVO IZNAŠA
Ni potrebno za orožje iz tþ. 2.1. ali 2.2.:
Podatki o sporoþilu:
Pridobljeno (kopija priložena) za orožje iz tþ. 2.1. ali 2.2.:
Velja do:

ORO-17
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 20 (32. þlen pravilnika)
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5. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka:
Datum:
Dovoljenje velja do:
Pristojni organ:

(žig)

ORO-17
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 20 (32. þlen pravilnika)

(podpis uradne osebe)
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PRILOGA I:
POTRDILO O PRODAJI OROŽJA
šesti odstavek 40. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
(izpolni prodajalec – odsvojitelj)

1. PODATKI O KUPCU IN DOVOLJENJU
Priimek/Ime/Firma:
Ime organa, ki je izdal dovoljenje:
Številka dovoljenja:
Datum izdaje dovoljenja:

2. PODATKI O NABAVLJENEM OZIROMA PRODANEM OROŽJU
Orožje kategorije:
Tip/Vrsta orožja:
Znamka orožja:
Model/Proizvajalec orožja:
Kaliber:
Tovarniška številka orožja:
CIP preizkušeno:

Da

,

Ne

3. PODATKI O PRODAJALCU
a) Izpolni trgovec
(šesti odstavek 40. þlena zakona)

Matiþna številka:

b) Izpolni odsvojitelj (prodajalec), ki ima za
odsvojeno orožje orožno listino
(prvi odstavek 42. þlena zakona)
+

Priimek in ime:

Firma/Ime:

Firma/Ime:

Ime (poslovalnice):

Naslov:

Naslov:

Za odsvojeno orožje je bil(o) izdan(o)

V

(naselje)

, dne

(vrsta orožne listine 10. in 11. þlen zakona)

ki ga je izdala
(žig)

(podpis prodajalca)

(ime organa)

,
,

reg. št.
V

(naselje)

, dne

(podpis odsvojitelja)

4. OPOMBA:
Potrdilo o prodaji orožja je sestavni del vloge za prijavo nabave orožja in izdajo dovoljenja za iznos orožja sli streliva.

ORO-17
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 20 (32. þlen pravilnika)
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PRILOGA II:
VLOGA ZA PRIGLASITEV NABAVE OROŽJA ALI STRELIVA IN IZDAJE DOVOLJENJA ZA IZNOS OROŽJA
IZ REPUBLIKE SLOVENIJE

1. PODATKI O STRANKI – VLAGATELJU
Priimek in ime:
Naslov:

(država, naselje, ulica, hišna številka)

2.
Priglašam nabavo orožja ali streliva in prilagam potrdilo o nabavi oziroma prodaji orožja z dne
Orožje bo izneseno iz Republike Slovenije:
Preko trgovca (firma/ime in naslov trgovca)
Vlagatelj sam

3. PODATKI O IZNOSU
Naslov kamor se orožje ali strelivo iznaša:

(država, naselje, ulica, hišna številka)

Naþin prenosa:

(podatki o prevoznem sredstvu)

Datum odhoda:
Predvideni datum prihoda:
Države prehoda:
Predhodna privolitev pristojnega organa namembne države:

Ni potrebno;

Soglasje priloženo

Predhodna privolitev držav prehoda, þe je to potrebno:

Ni potrebno;

Soglasje priloženo

4.

V

(naselje)

, dne

(podpis stranke)

5. PRILOGE
5.1. Dokazalo o plaþani taksi v znesku

EUR

5.2. Predhodna privolitev za vnos v državo þlanico EU:

Ni potrebna;

Priložena

in velja do
5.3. Predhodna privolitev držav prehoda:

Ni potrebna;

Priložena

5.4. Druga dokazila

ORO-17
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 20 (32. þlen pravilnika)

LIST-4

Uradni list Republike Slovenije

Št.

82 / 10. 9. 2007 /

Stran

11341

DOVOLJENJE ZA IZNOS OROŽJA ALI STRELIVA IZ
REPUBLIKE SLOVENIJE
prvi odstavek 69. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
11.(2) þlen Direktive 91/477/EGS
1. DRŽAVA POŠILJATELJICA

2. DRŽAVA PREJEMNICA

SLOVENIJA
3. POŠILJATELJ

4. PREJEMNIK

posameznik

trgovec z orožjem

posameznik

Priimek:

Priimek:

Ime:

Ime:

EMŠO:

EMŠO:

Datum rojstva:

Datum rojstva:

Prebivališþe:

Prebivališþe:

trgovec z orožjem

(država, naselje, ulica, hišna številka)

(država, naselje, ulica, hišna številka)

Podatki o identifikacijskem dokumentu:

Podatki o identifikacijskem dokumentu:

 vrsta

 vrsta

 številka

 številka

 datum izdaje

 datum izdaje

 in ime organa, ki je dokument izdal

 in ime organa, ki je dokument izdal

Firma/ime:

Firma/ime:

Matiþna številka:

Matiþna številka:

Naslov sedeža ali podružnice:

Naslov sedeža ali podružnice:

Telefonska številka:

Telefonska številka:

Faks številka:

Faks številka:

5. PODATKI O OROŽJU ALI STRELIVU
Št.
pošiljke

Kosov/vrsta
blaga

Kategorija
in tþ.

Priloga: Da
Tip/vrsta

Znamka, model,
proizvajalec

Kaliber

,

Ne
Tovarniška
številka

CIP
preizkušeno:
da/ne

6. ODLOýITEV ORGANA DRŽAVE PREJEMNICE
Predhodna privolitev:
Ni potrebno za orožje ali strelivo pod zaporedno št. pošiljke:
Podatki o sporoþilu:
Privolitev izdano (kopija priložena) za orožje ali strelivo pod zaporedno št. pošiljke:
Velja do:

ORO-18
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 21 (32. in 37. þlen pravilnika)
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7. PODATKI O VLAGATELJU, ýE JE RAZLIýEN OD
POŠILJATELJA NAVEDENEGA V TOýKI 3
posameznik

8. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA
REPUBLIKE SLOVENIJE

trgovec z orožjem

Priimek:

Številka:

Ime:

Datum:

EMŠO:

Dovoljenje velja do:

Datum rojstva:

Pristojni oran:

Prebivališþe:

(država, naselje, ulica, hišna številka)

Firma/ime:

(žig)

Matiþna številka:

(podpis uradne osebe)

Naslov sedeža ali podružnice:

ODPREMA
9. NAýIN ODPREME, ýE JE NE OPRAVI
POŠILJATELJ OZIROMA VLAGATELJ SAM

10. PRISTOJNI ORGAN REPUBLIKE SLOVENIJE
POTRJUJE S PEýATOM IN PODPISOM, DA SO
VSI POTREBNI PODATKI NAVEDENI

Špediter:
Naslov:
Datum odpreme:
Okvirni datum prispetja na naslov:
Države þlanice preko katerih poteka prehod

ORO-18
MNZ RS (PC 2)

(žig)

Obr. št. 21 (32. in 37. þlen pravilnika)

(podpis uradne osebe)
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Priloga k toþki 5. privolitev za iznos orožja ali streliva iz Republike Slovenije
PODATKI O OROŽJU ALI STRELIVU
List št.:
Št.
pošiljke

ORO-18
MNZ RS (PC 2)

Kosov/vrsta
blaga

Kategorija
in tþ.

Številka privolitve:

Tip/vrsta

Znamka, model,
proizvajalec

Obr. št. 21 (32. in 37. þlen pravilnika)

Kaliber

Tovarniška
številka

CIP
preizkušeno:
da/ne
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REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA NABAVO IN IZNOS OROŽJA ALI STRELIVA IZ
REPUBLIKE SLOVENIJE
1. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA –
posameznik:
Priimek:
Ime:
EMŠO:
Kraj rojstva:
Državljanstvo:
Prebivališþe:
(država, naselje, ulica, hišna številka)

Podatki o identifikacijskem dokumentu:
vrsta

,

številka

,

datum izdaje
in ime organa, ki je dokument izdal

2. VSEBINA ZAHTEVKA
Prosim za izdajo dovoljenja za nabavo

in iznos

naslednjega:

2.1 Orožja:
a) Kategorije:
(preþrtaj kvadrat pred številko v toþki kategorije)
– toþka

2,

6 ali

8 iz kategorije A (zbiranje oziroma varovanje)

– toþka

1,

2,

3,

– toþka

1,

2,

3 ali

– toþka

1,

2,

3,

4,

5,

6 ali

7 iz kategorije B

4 iz kategorije C
4 ali

5 iz kategorije D

b) Tip/vrsta orožja:
(preþrtaj kvadrat pred številko vrsto orožja)
–

polavtomatska puška (PAP) z risano cevjo

–

polavtomatska puška (PAP) z gladko cevjo

–

repetirna puška (RP) z risano cevjo

–

repetirna puška (RP) z gladko cevjo

–

puška z risano cevjo

–

puška z gladko cevjo

–

kombinirana puška (z risano in gladko cevjo)

–

polavtomatska pištola

–

pištola - enostrelna

–

revolver

–

avtomatska pištola

–

mitraljez

–

brzstrelka

ORO-13
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 22 (32. in 42. þlen pravilnika)
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–

avtomatska puška (AP) z risano cevjo

–

avtomatska puška (AP) z gladko cevjo

–

pištola - plinska

–

revolver - plinski

–

možnar - cevni

–

možnar - pištola

–

možnar - puška

–

orožje za omamljanje

–

drugi tipi/vrste orožja (ostalo)

82 / 10. 9. 2007 /
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c) Kaliber orožja:
2.2 Streliva:
koliþina

,

tipa/vrste

,

kaliber

,

za orožje kategorije

,

Drugi podatki:
3. DRŽAVA IZNOSA
Orožje oziroma strelivo bom iznesel v državo þlanico EU, in sicer v državo
Orožje oziroma strelivo bom iznesel v tretjo državo, ki ni þlanica EU, in sicer v državo

4. PODATKI O PRODAJALCU
(pri kom namerava prosilec nabaviti orožje)
Firme/ime
Priimek in ime
Naslov
5. KRATKA OBRAZLOŽITEV RAZLOGOV ZA NABAVO IN IZNOS OROŽJA

V

, dne
(naselje)

(podpis stranke)

6. PRILOGE
Dokazila, ki jih predloži stranka, posameznik:
– predhodno soglasje za vnos orožja v državo þlanico EU:

Ni potrebno;

– predhodno soglasje za vnos orožja v tretjo državo, ki ni þlanica EU:
ORO-13
MNZ RS (PC 1)

Soglasje

Ni potrebno;

Obr. št. 22 (32. in 42. þlen pravilnika)

Soglasje
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Dokazilo o plaþani upravni taksi
za vlogo in dovoljenje v znesku

EUR

(e-vloge) za dovoljenje v znesku

EUR

Druga dokazila:

ORO-13
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 22 (32. in 42. þlen pravilnika)
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OBVESTILO O NABAVI OROŽJA ALI STRELIVA V
REPUBLIKI SLOVENIJI
prvi odstavek 69. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
7.(2) þlen Direktive 91/477/EGS
1. PODATKI O KUPCU

2. PODATKI O ODSVOJITELJU

posameznik

trgovec z orožjem

posameznik

Priimek:

Priimek:

Ime:

Ime:

trgovec z orožjem

Datum rojstva:
Prebivališþe:

Prebivališþe:
(država, naselje, ulica, hišna številka)

(država, naselje, ulica, hišna številka)

Podatki o identifikacijskem dokumentu:
 vrsta

Firma/ime:

 številka

Naslov sedeža ali podružnice:

 datum izdaje
 in ime organa, ki je dokument izdal

3. PODATKI O OROŽJU

4. PODATKI O STRELIVU

Priloga:

Priloga:

Da

,

Ne

Orožje:

Strelivo:

kategorije

koliþina

tipa/vrste

tipa/vrste

znamka/model/proizvajalec orožja

kaliber

Da

,

Ne

znamka
kaliber

proizvajalec streliva za orožje

tovarniška številka orožja

kategorije

CIP preizkušeno:

da

,

ne

CIP preizkušeno:

Drugi podatki

5. Oseba navedena v tþ. 1 je dne

da

,

ne

Drugi podatki

v Republiki Sloveniji nabavila v tþ. 3 / 4 navedeno strelno orožje/strelivo

V VEDNOST PRISTOJNEMU ORGANU ýLANICE:

PRISTOJNI ORGAN REPUBLIKE SLOVENIJE:

Številka:
Datum:

(žig)

ORO-19
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 23 (32. þlen pravilnika)

(podpis uradne osebe)
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Priloga k toþki 3 in 4 obvestila o nabavi orožja ali streliva v Republiki Sloveniji
PODATKI O OROŽJU ALI STRELIVU
List št.:
Št.
pošiljke

ORO-19
MNZ RS (PC 2)

Kosov/vrsta
blaga

Kategorija
in tþ.

Številka obvestila:

Tip/vrsta

Znamka, model,
proizvajalec

Obr. št. 23 (32. þlen pravilnika)

Kaliber

Tovarniška
številka

CIP
preizkušeno:
da/ne
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PREDHODNA PRIVOLITEV ZA VNOS OROŽJA ALI STRELIVA V
REPUBLIKO SLOVENIJO
70. þlen Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
11.(4) þlen Direktive 91/477/EGS
1. DRŽAVA POŠILJATELJICA

2. DRŽAVA PREJEMNICA
SLOVENIJA

3. POŠILJATELJ
posameznik

4. PREJEMNIK
trgovec z orožjem

posameznik

Priimek:

Priimek:

Ime:

Ime:

EMŠO:

EMŠO:

Datum rojstva:

Datum rojstva:

Prebivališþe:

Prebivališþe:
(država, naselje, ulica, hišna številka)

trgovec z orožjem

(država, naselje, ulica, hišna številka)

Podatki o identifikacijskem dokumentu:

Podatki o identifikacijskem dokumentu:

 vrsta

 vrsta

 številka

 številka

 datum izdaje

 datum izdaje

 in ime organa, ki je dokument izdal

 in ime organa, ki je dokument izdal

Firma/ime:

Firma/ime:

Matiþna številka:

Matiþna številka:

Naslov sedeža ali podružnice:

Naslov sedeža ali podružnice:

Priimek in ime zastopnika oz. odgovorne osebe:

Priimek in ime zastopnika oz. odgovorne osebe:

Telefonska številka:

Telefonska številka:

Faks številka:

Faks številka:

5. PODATKI O OROŽJU ALI STRELIVU
Št.
pošiljke

Kosov/vrsta
blaga

Kategorija
in tþ.

Priloga: Da
Tip/vrsta

6. PODATKI O VLAGATELJU
posameznik
trgovec z orožjem

Znamka, model,
proizvajalec

Kaliber

Ne
Tovarniška
številka

CIP
preizkušeno:
da/ne

7. PRIVOLITEV PRISTOJNEGA ORGANA
REPUBLIKE SLOVENIJE

Priimek:

NI DANO

Ime:

JE DANO

Prebivališþe:

,

Številka:
Datum:

Firma/ime:

Velja do:

Matiþna številka:

Pristojni organ:

Naslov sedeža ali podružnice:
(žig)
(podpis uradne osebe)
ORO-20
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 24 (33. in 38. þlen pravilnika)
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Priloga k toþki 5. privolitev za vnos orožja ali streliva v Republiko Slovenijo
PODATKI O OROŽJU ALI STRELIVU
List št.:
Št.
pošiljke

ORO-20
MNZ RS (PC 2)

Kosov/vrsta
blaga

Kategorija
in tþ.

Številka privolitve:

Tip/vrsta

Znamka, model,
proizvajalec

Obr. št. 24 (33. in 38. þlen pravilnika)

Kaliber

Tovarniška
številka

CIP
preizkušeno:
da/ne
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PRIGLASITEV PREVOZA OROŽJA ALI STRELIVA IZ
REPUBLIKE SLOVENIJE
39. in drugi odstavek 69. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
11.(3) þlen Direktive 91/477/EGS

1. DRŽAVA POŠILJATELJICA

2. DRŽAVA PREJEMNICA

SLOVENIJA
3. POŠILJATELJ

4. PREJEMNIK

Firma/ime:

Firma/ime:

Matiþna številka:

Matiþna številka:

Naslov sedeža ali podružnice:

Naslov sedeža ali podružnice:

Priimek in ime zastopnika oziroma

Priimek in ime zastopnika oziroma

odgovorne osebe:

odgovorne osebe:

telefonska številka:

telefonska številka:

faks številka:

faks številka:

5. PREHODNE DRŽAVE:

6. VRSTA PREVOZA IN PREVOZNIK

7. DOVOLJENJE TRGOVCA Z OROŽJEM DRŽAVE POŠILJATELJICE
Številka:
Datum:
Velja do:
Ime organa, ki ga je izdal:
8. PREDHODNA PRIVOLITEV PREJEMNICE (kopija privolitve mora biti priložena)
Datum:
Ime organa, ki jo je izdal:
Orožje za katero je potrebna privolitev:
(opomba: kopijo ni potrebno priložiti, þe je prevoz orožja ali streliva zajet že v prejšnjih soglasjih)

9. PREDHODNA PRIVOLITEV PREJEMNICE NI POTREBNA (kopija sporoþila mora biti priložena)
Datum:
Ime organa, ki jo je izdal:
Orožje za katero je potrebna privolitev:

ORO-21
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 26 (37. þlen pravilnika)
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10. PODATKI O OROŽJU ALI STRELIVU
Št.
pošiljke

Kosov/vrsta
blaga

Kategorija
in tþ.

Tip/vrsta

11. POTRDITEV TOýNOSTI PODATKOV V

Znamka, model,
proizvajalec

Kaliber

Tovarniška
številka

CIP
preizkušeno:
da/ne

12. PRISTOJNI ORGAN REPUBLIKE SLOVENIJE

TOýKAH 2 DO 10

Firma/ime:

Številka:

Matiþna številka:

Datum:

Naslov sedeža ali podružnice:

Priimek in ime zastopnika oziroma
odgovorne osebe:
Datum:

(žig)

ORO-21
MNZ RS (PC 2)

(žig)

(podpis uradne osebe)

Obr. št. 26 (37. þlen pravilnika)

(podpis uradne osebe)
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Priloga k toþki 10. priglasitve prevoza orožja ali streliva iz Republike Slovenije
pooblašþenega trgovca
PODATKI O OROŽJU ALI STRELIVU
List št.:
Št.
pošiljke

ORO-21
MNZ RS (PC 2)

Kosov/vrsta
blaga

Kategorija
in tþ.

Številka obvestila:

Tip/vrsta

Znamka, model,
proizvajalec

Obr. št. 26 (37. þlen pravilnika)

Kaliber

Tovarniška
številka

CIP
preizkušeno:
da/ne
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DOVOLJENJE ZA VNOS ALI TRANZIT OROŽJA PREKO DRŽAVNE MEJE
71.b in 71.d þlen Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
15.(1) þlen Direktive 91/477/EGS
1. PODATKI O OSEBI
Priimek:
Ime:
EMŠO:
Datum rojstva:
Državljanstvo:
Prebivališþe:

(država, naselje, ulica, hišna številka)

Podatki o identifikacijskem dokumentu:
vrsta
številka
datum izdaje
in ime organa, ki je dokument izdal
2. PODATKI O OROŽJU IN STRELIVU
Kosov/vrsta
blaga

Kategorija
in tþ.

Priloga

da
Znamka, model,
proizvajalec

Tip/vrsta

ne
Kaliber

Tovarniška
številka

3. PODATKI O LISTINI
3.1 Podatki o orožni listini tuje države (71.b þlen zakona)
Vrsta:
Številka:
Datum izdaje:
Ime organa, ki je dokument izdal:
3.2 Potrdilo organa, da za orožje v matiþni državi ni potrebna orožna listina (71.b þlen zakona)
Številka:
Datum izdaje:
Ime organa, ki je dokument izdal:
4. POSEBNE DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA
4.1 Posameznik mora orožje in strelivo ob prestopu državne meje takoj priglasiti organu, ki opravlja mejno kontrolo:
da
ne

ORO-12
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 27 (40. þlen pravilnika)
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4.2 Dovoljenje velja za vnos, posest in nošenje orožja na obmoþju Republike Slovenije:
da
ne
4.3 Dovoljenje velja za tranzit orožja prek obmoþja Republike Slovenije
4.4 Države prehoda:
Dovoljenje z dne,
Dovoljenje ni potrebno

, velja do

Dovoljenje z dne,
Dovoljenje ni potrebno

, velja do

Dovoljenje z dne,
Dovoljenje ni potrebno

, velja do

4.5 Dovoljenje velja za enkraten vnos orožja, ki ga mora imetnik ob prihodu oziroma odhodu iz države prijaviti in
pokazati dovoljenje organu mejne kontrole na mejnem prehodu
da
ne
4.6 Dovoljenje velja za veþkraten vnos orožja, ki ga mora imetnik ob vsakem prihodu oziroma odhodu iz države prijaviti
in pokazati dovoljenje organu mejne kontrole na mejnem prehodu
da
ne

5. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka:
Datum:
Dovoljenje velja do:
Pristojni organ:

(žig)

(podpis uradne osebe)

6. POTRDITEV VNOSA IN IZNOSA
VNOS

IZNOS

Datum:

Datum:

Pristojni organ:

Pristojni organ:

(žig)

(žig)

(podpis pooblašþene osebe)

VNOS

IZNOS

Datum:

Datum:

Pristojni organ:

Pristojni organ:

(žig)

ORO-12
MNZ RS (PC 2)

(podpis pooblašþene osebe)

Obr. št. 27 (40. þlen pravilnika)

(žig)

(podpis pooblašþene osebe)

(podpis pooblašþene osebe)
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Priloga k toþki 2. dovoljenja za vnos, iznos ali tranzit orožja preko državne meje
PODATKI O OROŽJU ALI STRELIVU
List št.:
Kosov/vrsta
blaga

ORO-12
MNZ RS (PC 2)

Kategorija
in tþ.

Številka dovoljenja:
Tip/vrsta

Znamka, model,
proizvajalec

Obr. št. 27 (40. þlen pravilnika)

Kaliber

Tovarniška
številka
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DOVOLJENJE ZA NABAVO IN IZNOS OROŽJA ALI STRELIVA IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V
TRETJO DRŽAVO
prvi in drugi odstavek 11., 12., 71.a in 71.d þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
1. PODATKI O KUPCU
Priimek:
Ime:
EMŠO:
Datum rojstva:
Prebivališþe:
(država, naselje, ulica, hišna številka)

Podatki o identifikacijskem dokumentu:
vrsta
številka
datum izdaje
in ime organa, ki je dokument izdal

2. PODATKI O OROŽJU, KI SE DOVOLI NABAVITI IN IZNESTI
a) orožje kategorije
b)

, tipa/vrste

, kalibra

kosov streliva za

, kalibra
(vrsto/tip orožja)

3. POSEBNE DOLŽNOSTI PRODAJALCA OZIROMA IMETNIKA DOVOLJENJA
3.1. Prodajalec oziroma odsvojitelj mora orožje oziroma strelivo pripeljati do državne meje in ga izroþiti lastniku v
navzoþnosti organa, pristojnega za mejno kontrolo, ter temu organu izroþiti izpolnjeno potrdilo o prodaji orožja, ki je
sestavni del tega dovoljenja.
3.2. ýe imetnik ne izkoristi dovoljenja, ga mora v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti v dveh izvodih
organu, ki ga je izdal, oziroma to izroþiti organu, pristojnemu za mejno kontrolo ob prehodu državne meje.

4. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka:
Datum:
Dovoljenje velja do:
Pristojni organ:

(žig)
(Podpis uradne osebe)

ORO-14
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 28 (42. þlen pravilnika)
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PRILOGA I:
POTRDILO O PRODAJI OROŽJA
šesti odstavek 40. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
(izpolni prodajalec – odsvojitelj)

1. PODATKI O KUPCU IN DOVOLJENJU
Priimek/Ime/Firma:
Ime organa, ki je izdal dovoljenje:
Številka dovoljenja:
Datum izdaje dovoljenja:

2. PODATKI O NABAVLJENEM OZIROMA PRODANEM OROŽJU
Orožje kategorije:
Tip/Vrsta orožja:
Znamka orožja:
Model/Proizvajalec orožja:
Kaliber:
Tovarniška številka orožja:
CIP preizkušeno:

Da

,

Ne

3. PODATKI O PRODAJALCU:
a) Izpolni trgovec
(šesti odstavek 40. þlena zakona).
Matiþna številka

b) Izpolni odsvojitelj (prodajalec), ki ima za odsvojeno
orožje orožno listino
(prvi odstavek 42. þlena zakona).
+

Priimek in ime

Firma/Ime

Firma/Ime

Ime poslovalnice

Naslov

Naslov
Za odsvojeno orožje je bil(o) izdan(o)
(vrsta orožne listine 10. in 11. þlen zakona)

V

, dne

ki ga je izdala

(naselje)

(ime organa)

reg. št.
(žig)
(podpis prodajalca)

V

, dne
(naselje)

(podpis odsvojitelja)

4. OPOMBA
Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi orožja izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj in izpolnjenega izroþi na meji organu,
pristojnemu za mejno kontrolo ob izroþitvi orožja lastniku. Organ, pristojen za mejno kontrolo potrdi iznos orožja in nato
izpolnjeno potrdilo (prilogo) vrne organu, ki je izdal dovoljenje za nabavo in iznos orožja oziroma streliva.

ORO-14
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 28 (42. þlen pravilnika)

LIST-2

Uradni list Republike Slovenije

Št.

82 / 10. 9. 2007 /

Stran

11359

PRILOGA II:
POTRDILO O IZNOSU OROŽJA
(izpolni organ mejne policije)

1. PODATKI O IZNOSU
1.1 Podatki v dovoljenju in podatki v izpolnjenem potrdilu o prodaji orožja se ujemajo z dejanskim stanjem (podatki na
orožju)
1.2 Iznos izvršen dne
1.3 Dovoljenje vrnjeno v dveh izvodih dne
1.4 Zaznamek
2. PRISTOJNI MEJNI ORGAN REPUBLIKE SLOVENIJE
Mejni prehod

(žig)
(Podpis uradne osebe)

3. POTRDILO SE VRNE ORGANU
Ime organa, ki je izdal dovoljenje
Številka dovoljenja

ORO-14
MNZ RS (PC 1)

In datum izdaje

Obr. št. 28 (42. þlen pravilnika)
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DOVOLJENJE ZA NABAVO IN VNOS OROŽJA, DELOV OROŽJA ALI STRELIVA V
REPUBLIKO SLOVENIJO
tretji odstavek 11., 12. 14. in 17.a in 71.d þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
1. PODATKI O KUPCU
Priimek:
Ime:
EMŠO:
Datum rojstva:
Prebivališþe:

(naselje, ulica, hišna številka)

2. PODATKI O OROŽJU, KI SE DOVOLI NABAVITI
2.1. Orožje

2.2. Del orožja

kategorije

vložne cevi kalibra

tipa/vrste

menjalne cevi kalibra

kaliber

cevi kalibra
zaklepa
zaklepišþe
vrtljivi boben

2.3. Enovito strelivo

2.4. Deli streliva:

koliþina

smodnik, koliþina

tipa/vrste

netilke, kosov

kaliber

tulci z netilkami kalibra

za orožje kategorije

kosov

3. RAZLOG NABAVE
posest
nošenje
zbiranje
4. POSEBNE DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA
4.1.

Imetnik dovoljenja mora ob kontroli prehoda državne meje vnos orožja takoj priglasiti organu, pristojnemu za
mejno kontrolo. V naslednjih osmih dneh pa mora nabavo in vnos orožja (tþ. 2.1. in 2.2. dovoljenja) priglasiti
pristojnemu organu, da orožje registrira, in zaprositi za izdajo orožne listine za posest oziroma nošenje. V
primeru nabave orožja za zbiranje pa mora imetnik dovoljenja nabavo in vnos orožja v osmih dneh priglasiti
pristojnemu organu, da orožje registrira in mu ga vpiše v dovoljenje za zbiranje orožja.

4.2.

Imetnik dovoljenja mora ob registraciji orožja prinesti nabavljeno orožje pristojnemu organu na vpogled in mu
hkrati izroþiti potrdilo o vnosu orožja v Republiko Slovenijo.

4.3.

ýe imetnik ne izkoristi dovoljenja, mora dovoljenje v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti
organu, ki ga je izdal.

ORO-15
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 29 (43. þlen pravilnika)
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5. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka:
Datum:
Dovoljenje velja do:
Pristojni organ:

(žig)

ORO-15
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 29 (43. þlen pravilnika)

(podpis uradne osebe)
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PRILOGA: I
POTRDILO O VNOSU OROŽJA
(izpolni organ mejne policije)

1. PODATKI O VNOSU
1.1. Podatki v dovoljenju se ujemajo z dejanskim stanjem (podatki na orožju)
1.2. Vnos izvršen dne
1.3. Zaznamek

2. PRISTOJNI MEJNI ORGAN REPUBLIKE SLOVENIJE
Mejni prehod

(žig)

ORO-15
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 29 (43. þlen pravilnika)

(podpis uradne osebe)
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DOVOLJENJE ZA UVOZ/IZVOZ/TRANZIT OROŽJA, TRETJE DRŽAVE
71.a þlen Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
1. DRŽAVA POŠILJATELJICA

2. DRŽAVA PREJEMNICA

3.

4.

Firma/ime:

Firma/ime:

Matiþna številka:

Matiþna številka:

Naslov sedeža ali podružnice:

Naslov sedeža ali podružnice:

Telefonska številka:

Telefonska številka:

Faks številka:

Faks številka:

5. PODATKI O OROŽJU IN STRELIVU
Št.
pošiljke

Kosov/vrsta
blaga

Kategorija
in tþ.

Priloga:
Tip/vrsta

Da

Znamka, model,
proizvajalec

Ne
Kaliber

Tovarniška
številka

6. POSEBNE DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA
6.1. Imetnik dovoljenja mora na zahtevo policista pokazati dovoljenje.
6.2. Imetnik dovoljenja mora ob prestopu meje orožje ali strelivo nemudoma priglasiti organu mejne kontrole in
carinskim organom ter predložiti specifikacijo, ki omogoþa identifikacijo orožja.
6.3. Imetnik dovoljenja mora orožje ali strelivo iznesti na mejnem prehodu, ki je naveden v dovoljenju.
6.4. Dovoljenje velja za uvoz orožja ali streliva na obmoþje Republike Slovenije:
da
ne
6.5. Dovoljenje velja za tranzit in izvoz orožja ali streliva prek obmoþja Republike Slovenije:
da
ne
7. PODATKI O VLAGATELJU, ýE JE RAZLIýEN OD
POŠILJATELJA NAVEDENEGA V TOýKI 3

8. PODATKI O ŠPEDITERJU

Firma/ime:

Firma/ime:

Matiþna številka:

Matiþna številka:

Naslov sedeža ali podružnice:

Naslov sedeža ali podružnice:

ORO-16
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 30 (45. þlen pravilnika)
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9. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka:
Datum:
Dovoljenje velja do:
Pristojni organ:

(žig)

(podpis uradne osebe)

ODPREMA
10. PODATKI O POŠILJKI
Datum odpreme:
Naþin prevoza:
letalo

,

železnica

,

pošta

cesta

:

ime in priimek voznika ter znamko in registrsko številko vozila
in prevozna pot

Vstopni mejni prehod:
Izstopni mejni prehod:
11.
PRIVOLITEV/DOVOLJENJE ZA TRGOVINO Z OROŽJEM TRGOVCA DRŽAVE POŠILJATELJICE
Ime organa, ki ga je izdal in datum izdaje:
Opombe:
PRIVOLITEV/DOVOLJENJE ZA TRGOVINO Z OROŽJEM TRGOVCA DRŽAVE POŠILJATELJICE NI POTREBNA
(kopija sporoþila mora biti priložena)
Datum:
Ime organa, ki ga je izdal:
Opombe:
12.
PREDHODNA PRIVOLITEV/DOVOLJENJE DRŽAVE
PREHODA IN CILJNE DRŽAVE (kopija privolitve mora biti priložena)
Ime organa, ki ga je izdal in datum:
Ime organa, ki ga je izdal in datum:
PREDHODNA PRIVOLITEV/DOVOLJENJE DRŽAVE
PREHODA IN CILJNE DRŽAVE NI POTREBNA (kopija sporoþila mora biti priložena)
Ime organa, ki ga je izdal in datum:
Ime organa, ki ga je izdal in datum:

ORO-16
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 30 (45. þlen pravilnika)
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Priloga k toþki 5. dovoljenja o uvozu/izvozu/tranzitu orožja, tretje države
PODATKI O OROŽJU ALI STRELIVU
List št.:
Št.
pošiljke

Kosov/vrsta
blaga

ORO-16
MNZ RS (PC 2)

Kategorija
in tþ.

Številka dovoljenja:
Tip/vrsta

Znamka, model,
proizvajalec

Obr. št. 30 (45. þlen pravilnika)

Kaliber

Tovarniška
številka
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PRILOGA: I
POTRDILO O UVOZU/IZVOZU/TRANZITU OROŽJA
(izpolni organ mejne policije)

1. PODATKI O UVOZU/TRANZITU
1.1. Podatki v dovoljenju se ujemajo z dejanskim stanjem

DA

,

NE

,

 v zaznambi

1.2. Uvoz/izvoz/tranzit izvršen dne
1.3. Zaznamek
2. PRISTOJNI MEJNI ORGAN REPUBLIKE SLOVENIJE
Mejni prehod

(žig)

(podpis uradne osebe)

3. POTRDILO SE VRNE ORGANU
Ime organa, ki je izdal dovoljenje:
Številka dovoljenja:

ORO-16
MNZ RS (PC 2)

in datum izdaje

Obr. št. 30 (45. þlen pravilnika)
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REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZBIRANJE OROŽJA
1. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA –
posameznik:
Priimek:
Ime:
EMŠO:
Datum rojstva:
Državljanstvo:
Prebivališþe:
(naselje, ulica, hišna številka)

2. VSEBINA ZAHTEVKA
Prosim za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja. Zbirati želim naslednje orožje:
(preþrtaj kvadrat pred kategorijo)
–

vse kategorije

–

kategorija A: toþka

–

kategorija B

–

kategorija C

–

kategorija D

–

strelivo

2,

6 ali

8 (hladno orožje)

3. HRAMBA OROŽJA
Kraj hrambe orožja:
(naselje, ulica, hišna številka)

4. OBRAZLOŽITEV RAZLOGOV ZA ZBIRANJE OROŽJA IN NAýINA HRAMBE OROŽJA

5.
V

, dne
(naselje)

(podpis stranke)

6. PRILOGE
1. Dokazila, ki jih predloži stranka, posameznik:
zdravniško spriþevalo o telesni in duševni zmožnosti posameznika za posest ali nošenje orožja
potrdilo o opravljenem preizkusu

ORO-43
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 1A (7. þlen pravilnika)
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Opomba:
Osebi, ki že ima orožni list, dovoljene za posest orožja in pooblastilo za nošenje ali prenos orožja izdan po 14. þlenu
ZOro-1 ni potrebno predložiti dokazil.
2. Dokazila, ki jih pridobi upravni organ po uradni dolžnosti:
za posameznike:
– potrdilo o državljanstvu
– morebitnem poteku kazenskega postopka in postopka o prekršku
– morebitni kaznovanosti in
– morebitni uveljavitvi pravice do govora vesti po posebnih predpisih
Dokazilo o plaþani upravni taksi
za vlogo in dovoljenje v znesku

EUR

(e-vloge) za dovoljenje v znesku

EUR

Druga dokazila:

ORO-43
MNZ RS (PC 1)

Obr. št. 1A (7. þlen pravilnika)
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DOVOLJENJE ZA NABAVO OROŽJA ALI STRELIVA V DRŽAVI ýLANICI EVROPSKE UNIJE
tretji odstavek 3., prvi in drugi odstavek 11., 12., 14., in 47. þlena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
1. PODATKI O KUPCU
1.1. Posameznik

1.2. Poslovni subjekt

Priimek:

Firma/ime:

Ime:

Ime poslovalnice):

EMŠO:

Matiþna številka:

Datum rojstva:

Naslov:

Prebivališþe:

(naselje, ulica, hišna številka)
(naselje, ulica, hišna številka)

Ime in priimek zastopnika:

2. PODATKI O OROŽJU, KI SE DOVOLI NABAVITI
2.1.

2.2.

Orožje:

Enovito strelivo

tipa/vrste

,

kosov

,

kalibra

,

tipa/vrste

,

tipa/vrste

.

kalibra

,

za orožje kategorije

,

drugi podatki

.

Del orožja
vložne cevi kalibra
menjalne cevi kalibra

Deli streliva:

cevi kalibra

smodnik, koliþina

,

zaklepa

netilke, kosov

,

zaklepišþe

tulci z netilkami kalibra

,

vrtljivi boben

kosov

.

3. POSEBNE DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA V PRIMERU NABAVE DELA OROŽJA
3.1.

Imetnik dovoljenja mora nabavo orožja, menjalne oziroma vložne cevi ali vrtljivega bobna priglasiti pristojnemu
organu v osmih dneh po vnosu v Slovenijo, in zaprositi za izdajo orožne listine za posest oziroma nošenje. V
primeru nabave orožja za zbiranje pa mora imetnik dovoljenja nabavo orožja v osmih dneh priglasiti pristojnemu
organu, da orožje registrira in mu ga vpiše v dovoljenje za zbiranje orožja. V primeru nabave cevi, zaklepa
oziroma zaklepišþa pa mora imetnik dovoljenja v osmih dneh po vgraditvi dela na orožje priglasiti pristojnemu
organu, da vpiše nastalo spremembo v orožno listino in evidenco.

3.2.

Imetnik dovoljenja mora ob registraciji nabavljeno orožje, menjalno oziroma vložno cev ali vrtljivi boben prinesti
pristojnemu organu na vpogled. V primeru nabave dela orožja pa mora ob prijavi pristojnemu organu prinesti na
vpogled popravljeno oziroma predelano orožje in mu hkrati izroþiti potrdilo o popravilu oziroma predelavi orožja.

3.3.

ýe imetnik ne izkoristi dovoljenja za nabavo orožja ali delov orožja, mora dovoljenje v osmih dneh po
prenehanju njegove veljavnosti vrniti organu, ki ga je izdal.

ORO-20A
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 24A (33. þlen pravilnika)
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Sestavni del tega dovoljenja je predhodna privolitev za vnos orožja ali streliva v Republiko Slovenijo.

4. DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka:

Datum:
Dovoljenje velja do:
Pristojni organ:

(žig)

ORO-20A
MNZ RS (PC 2)

Obr. št. 24A (33. þlen pravilnika)

(podpis uradne osebe)
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PRILOGA:
VLOGE ZA REGISTRACIJO OROŽJA IN IZDAJO OROŽNE LISTINE
tretji odstavek 3., prvi odstavek 11. in 32. þlen Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00 in 73/04)
(izpolni stranka)

1. PODATKI O STRANKI – VLAGATELJU
Priimek in ime:
Firma/ime:
Naslov:

(naselje, ulica, hišna številka)

2. Priglašam nabavljeno orožje in vlagam zahtevek za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma za vpis orožja
v orožno listino in prilagam
 dokazilo o plaþani taksi v znesku

EUR.

3.
V

ORO-20A
MNZ RS (PC 2)

(naselje)

, dne

(podpis stranke)

Obr. št. 24A (33. þlen pravilnika)
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o cenah in normativih za določanje
cen projektne dokumentacije za popotresno
obnovo objektov

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni
list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o cenah in normativih za določanje
cen projektne dokumentacije za popotresno
obnovo objektov
1. člen
V Pravilniku o cenah in normativih za določanje cen projektne dokumentacije za popotresno obnovo objektov (Uradni
list RS, št. 59/98, 19/00, 31/01, 53/02 in 32/05) se v 4. členu v
drugem odstavku besedilo »190.000 SIT tolarjev« nadomesti
z besedilom »869,85 eurov«.
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cena norma ure je enaka 3,21 odstotka povprečne
gradbene cene iz drugega odstavka prejšnjega člena in znaša
28 eurov.«.
3. člen
V 6. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) V primeru objektov, ki so razglašeni oziroma zavarovani kot objekti kulturne dediščine oziroma kulturni spomeniki, se pri določanju cene projektne dokumentacije upošteva
10% povečano število norma ur arhitekturnega in gradbenega
načrta.«.
4. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del
tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-190/2007
Ljubljana, dne 31. avgusta 2007
EVA 2007-2511-0183
Janez Podobnik l.r
Minister
za okolje in prostor
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PRILOGA
Število norma ur za izvedbo posameznih sestavin projektne dokumentacije za gradnjo objektov visoke gradnje
Tabela 1: predhodna, zaključna dela

Vodovod, kanalizacija (NU-VN)

Ogrevanje (NU-ON)

Elektro naprave (NU-EN)

6

Gradbene konstrukcije po potresu
(NU-GN)

5

Arhitektura posebni in obvezni
del (NU-AN)

4

Posnetek obstoječega stanja arh.
konstr., el. str. inst.

3

Razvita gradbena površina objekta
do m2 (m2/RGP)

2

Izpis in vpis v ZK, prenos hišne
številke

1

Zakoličbe objektov

4

Geološko, geomehansko poročilo

3

Geodetski posnetek

2

Razvita gradbena površina objekta
do m2 (m2/RGP)

1

Tabela 2: projektiranje objektov visokih gradenj

50

18

12

12

15

50

14

109

34

6,0

20

18

75

18

12

12

15

75

19

143

46

7,5

27

24

100

21

12

12

15

100

23

174

57

9,0

32

29

125

21

12

12

15

125

26

203

68

10,5

36

34

150

21

12

12

15

150

30

229

78

12,0

40

38

175

21

12

12

15

175

33

254

87

13,5

44

43

200

24

20

15

18

200

36

277

96

15,0

48

46

225

24

20

15

18

225

39

299

104

16,0

52

50

250

24

20

15

18

250

42

321

113

17,0

56

54

275

24

20

15

18

275

44

341

121

18,0

60

57

300

27

20

15

18

300

47

361

128

19,0

63

61

325

27

20

15

18

325

49

380

136

20,0

67

64

350

27

20

15

18

350

52

398

143

21,0

70

67

375

27

20

15

18

375

54

415

150

22,0

74

70

400

32

30

18

21

400

56

432

157

23,0

77

73

433

32

30

18

21

433

59

452

166

24,0

82

77

466

32

30

18

21

466

62

474

175

25,0

86

80

500

36

30

18

21

500

64

495

183

26,0

90

84

550

36

30

18

21

550

68

526

196

27,5

96

89

600

36

30

18

21

600

72

556

209

29,0

102

94

Pomen oznak:
m2/RGP
NU – AN
NU – GN
NU – EN
NU – ON
NU – VN

–
–
–
–
–
–

razvita gradbena površina posameznega objekta,
število norma ur za arhitekturni načrt,
število norma ur za gradbeni načrt,
število norma ur za načrt električne napeljave,
število norma ur za načrt ogrevanja in
število norma ur za vodovodni načrt.
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Tabela 3: projektiranje
KO, ZU

Načrti rušitev

PID 15 % PGD, PZI

REVIZIJA PROJEKTOV

4

Požarni elaborat in varnostni
načrt

3

Razvita gradbena površina
objekta do m2 (m2/RGP)

2

Zunanja ureditev

1

Komunalni priključki, križanja,
usklajevanja

2

Razvita gradbena površina
objekta do m2 (m2/RGP)

1

Tabela 4: elaborati, načrti, revizije

50

6

29

50

20

39

28

45

75

6

34

75

20

49

37

59

100

18

40

100

20

58

45

72

125

18

44

125

20

67

53

84

150

18

47

150

20

75

60

95

175

18

49

175

22

83

66

106

200

26

51

200

22

90

72

116

225

26

54

225

22

96

78

125

250

26

58

250

22

103

84

135

275

26

62

275

24

110

90

143

300

35

67

300

24

116

95

152

325

35

71

325

24

121

100

160

350

35

75

350

24

127

105

168

375

35

79

375

26

132

110

175

400

39

83

400

26

137

114

183

433

39

88

433

26

143

120

192

466

39

93

466

26

150

126

202

500

42

98

500

28

157

132

211

550

42

105

550

28

166

140

224

600

42

112

600

28

175

149

238
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4

5

6

Zavarovanja brežin
( višine do 5 m)

Oporne, podporne
konstrukcije (višine
do 5 m)

Ceste širine do
10 m

Geološko-geomehanski elaborati

3
Ceste širine do 6 m

2

Vodilne mape

1

Dolžine (m1)

0

Geodetska dela
(podloge,profili)

Tabela 5: ceste in cestni priključki

100

40

24

24

136

181

62

202

300

60

51

47

317

423

106

343

500

80

76

70

471

628

158

509

1000

120

130

120

805

1073

270

870

1500

132

178

135

1102

1468

369

1190

2000

145

195

150

1449

1931

405

1305

5

6

7

8

9

10

Geodetska dela
(podloge)

Vodovod

Meteorna
kanalizacija

Fekalna
kanalizacija

Cestna
razsvetljava

Plinovod

4

CATV

3

TK vodi

2

NN vodi

1

SN vodi

0
Vodilne mape
posamezni vodi         
(skupina vodov)

Dolžine (m1)

Tabela 6: komunalni vodi

100

40 (40)

15

60

72

60

33

24

35

29

20

60

300

50 (60)

21

139

167

139

77

57

83

69

47

139

500

60 (80)

27

207

249

207

114

85

123

102

70

207

1000

70 (120)

35

354

425

354

195

145

210

175

120

354

1500

80 (132)

41

484

582

484

267

198

287

239

164

484

2000

90 (145)

60

605

727

605

333

248

359

299

205

605

– v kalkulaciji za ceste ni zajeta obdelava križišč,premostitev.
– v kalkulaciji za komunalne vode ni zajeta obdelava večjih objektov
(vodohrani, črpališča, čistilne naprave, trafo postaje, plinske postaje).
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Pravilnik o zatemnjevanju stekel na vozilih

Na podlagi drugega odstavka 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06 – ZORed) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o zatemnjevanju stekel na vozilih
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje zatemnjevanja stekel na homologiranih oziroma posamično odobrenih vozilih.
2. člen
(1) Na homologiranih oziroma posamično odobrenih vozilih se lahko stekla naknadno zatemnijo do te mere, da je svetlobna prepustnost stekla skupaj z nalepljeno folijo najmanj:
– 75% za vetrobransko steklo in
– 70% za prednja bočna stekla (pri vozniku in sovozniku
– pred B stebričkom).
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za ozek pas na
zgornjem robu vetrobranskega stekla, ki je namenjen zaščiti
pred soncem.
3. člen
Vgradnja zrcalnih folij na stekla vozil je prepovedana.
4. člen
Če so stekla na zadnji steni vozila zatemnjena tako, da
prepuščajo manj kot 30% svetlobe, mora biti vozilo opremljeno
z vzvratnimi ogledali na obeh straneh in napravo za zvočni
znak pri vzvratni vožnji, kot jo določa 13. člen Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
17/00, 33/00 – popr., 45/04 in 76/05 – ZDCOPMD).
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe prvega in drugega odstavka 12. člena Pravilnika
o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 17/00, 33/00 – popr., 45/04 in 76/05 – ZDCOPMD).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-135/2007
Ljubljana, dne 28. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0054
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

4197.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil

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

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil
1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni
list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05 in 86/06) se besedilo petega
odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ta pravilnik prenaša določbe Direktive Sveta
70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil
(UL L št. 42 z dne 23. 2. 1970, str. 1), kot je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo Komisije 2007/37/ES z dne 21. junija
2007 o spremembi prilog I in III k Direktivi Sveta 70/156/EGS o
približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih
in priklopnih vozil (UL L št. 161 z dne 22. 6. 2007, str. 60).«.
2. člen
V Prilogo I se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, vstavijo naslednje točke:
»9.10.8

Plin, uporabljen kot hladilno sredstvo v klimatski
napravi: …………………………………………….

9.10.8.1

Klimatska naprava je konstruirana tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150: DA/NE (1)

9.10.8.2

Če je odgovor DA, izpolniti naslednje točke:

9.10.8.2.1

Risba in kratek opis klimatske naprave, vključno
z referenčno številko ali številko dela in materialom, iz katerih so izdelani sestavni deli, pri katerih
lahko pride do uhajanja:

9.10.8.2.2

Uhajanje iz klimatske naprave:

9.10.8.2.3

V primeru preskusa dela: seznam sestavnih delov,
pri katerih lahko pride do uhajanja, vključno z ustrezno referenčno številko ali številko dela ter materialom z zadevnimi vrednostmi uhajanja na leto in
podatki o preskusu (npr. poročilo o preskusu št., št.
homologacije itd.): …………………………………..

9.10.8.2.4

V primeru preskusa vozila: referenčna številka
ali številka dela ter material delov naprave ter
podatki o preskusu (npr. poročilo o preskusu št.,
št. homologacije itd.): ……………………………..

9.10.8.3

Skupno uhajanje iz celotne naprave v
g/leto: ……………….………………………….. .«.
3. člen

V Prilogo III, I. DEL, poglavje A, se na ustrezna mesta,
po naraščajočih številkah številčnih oznak, vstavita naslednji
točki:
»9.10.8

Plin, uporabljen kot hladilno sredstvo v klimatski
napravi:

9.10.8.1

Klimatska naprava je konstruirana tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150: DA/NE (1)
Če je odgovor DA, skupno uhajanje iz celotne
naprave v g/leto: ………………………………. .«.
4. člen

V tabeli Dela I Priloge IV se doda nova zaporedna številka
61, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
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Tehnična
specifikacija

Predmet homologacije
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»61. Klimatska naprava
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Velja za kategorijo vozila

Objava v
Uradnem listu

TSV 161

M1

M2

M3

N1

x

-

-

9)

N2

N3

O1

O2

O3

O4

-

-

-

-

-

-

x

Vozila razreda I (referenčna masa do vključno 1305 kg).«.

5. člen
V tabeli Dela II Priloge IV se doda nova zaporedna številka
61, ki se glasi:
Predmet homologacije

»61. Klimatska naprava

Tehnična
specifikacija

Direktiva ES

Pravilnik ECE

TSV 161

2006/40/ES

–«.

6. člen
V točko 7 Priloge VII se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah oznak, vstavita naslednji oznaki:
»19 za Romunijo;
......
34 za Bolgarijo;«.

in O4

7. člen
V Prilogi IX se v
Delu I, stran 2, v obrazcih:
Za dokončana ali dodelana vozila kategorije M1
Za dokončana ali dodelana vozila kategorije M2 in M3
Za dokončana ali dodelana vozila kategorije N1, N2 in N3
Za dokončana ali dodelana vozila kategorije O1, O2, O3
in v
Delu II, stran 2, v obrazcih:
Za nedodelana vozila kategorije M1
Za nedodelana vozila kategorije M2 in M3
Za nedodelana vozila kategorije N1, N2 in N3
Za nedodelana vozila kategorije O1, O2, O3 in O4

spremeni točka 47 tako, da se glasi:
»47 Fiskalna moč ali številka nacionalne kode, če pride v
poštev:
Belgija: ..................
Danska: ................
Grčija: ...................
Irska: .....................
Latvija: ..................
Madžarska: ...........
Avstrija: .................
Romunija: .............
Finska: ..................

Bolgarija: ..............
Nemčija: ...............
Španija: ................
Italija: ....................
Litva: .....................
Malta: ....................
Poljska: .................
Slovenija: ..............
Švedska: ...............

Češka republika: ....
Estonija: .................
Francija: .................
Ciper: .....................
Luksemburg: ..........
Nizozemska: ..........
Portugalska: ...........
Slovaška: ...............
Združeno kraljestvo: .«.

8. člen
V tabeli Dodatka 1 Priloge XI se doda nova zaporedna
številka 61, ki se glasi:
Zap
št.

»61.

Predmet
homologacije

Tehnična
specifikacija

Klimatska naprava

M1 ≤ 2500 (1) kg M1 > 2500 (1) kg

TSV 161

X

X

M2

M3

–

–«.

9. člen
V tabeli Dodatka 2 Priloge XI se doda nova zaporedna
številka 61, ki se glasi:
Zap.
št.

»61.
(2)

Predmet homologacije
Klimatska naprava

Tehnična
specifikacija

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

TSV 161

X

–

–

X(2)

–

–

–

–

–

–

Vozila razreda I (referenčna masa do vključno 1305 kg).«.

Stran

11378 /
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10. člen
V tabeli Dodatka 3 Priloge XI se doda nova zaporedna
številka 61, ki se glasi:
Zap.
št.

»61.
(1)

Predmet homologacije
Klimatska naprava

Tehnična
specifikacija

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

TSV 161

–

–

X(1)

–

–

–

–

–

–

Vozila razreda I (referenčna masa do vključno 1305 kg).«.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-19/2007
Ljubljana, dne 24. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0057

Št. 007-74/2007
Ljubljana, dne 24. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0058

mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

4198.

mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

4199.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in
trikolesnih motornih vozil

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

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

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

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih
motornih vozil

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

1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04 in 75/05) se besedilo
tretjega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ta pravilnik prenaša določbe Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 2002/24/ES z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS (UL L št. 124 z dne 9. 5. 2002, str. 1),
kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/96/ES
z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na
področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in
Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81).«.

1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih
traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 103/04, 75/05 in
33/06) se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in
zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih
delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive
74/150/EGS (UL L št. 171 z dne 9. 7. 2003, str. 1), kot je bila
nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne
20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju
prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije
(UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81.), ureja ES-homologacijo kmetijskih in gozdarskih traktorjev, katerih največja
konstrukcijsko določena hitrost ni manjša od 6 km/h, njihovih
priklopnih vozil in zamenljivih vlečenih strojev (v nadaljnjem
besedilu: vozilo), izdelanih v eni ali več stopnjah, kakor tudi homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih
enot, namenjenih za uporabo na teh vozilih ter določa pogoje
za podelitev ES-homologacije in izdajo potrdila o skladnosti
vozila pri proizvajalcu.«.

2. člen
V Prilogi IV se točka 47 na strani 2 vzorca A potrdila o
skladnosti spremeni tako, da se glasi:
»47 Fiskalna moč oziroma nacionalna koda, če pride v
poštev:
Belgija: ................ Bolgarija: ............

Češka republika: ..........

Danska: ..............

Nemčija: .............

Estonija: .......................

Grčija: ................. Španija: ..............

Francija: .......................

Irska: ................... Italija: .................. Ciper: ...........................
Latvija: ................ Litva: ................... Luksemburg: ................
Madžarska: ......... Malta: .................. Nizozemska: ................
Avstrija: ............... Poljska: ............... Portugalska: .................
Romunija: ............ Slovenija: ............ Slovaška: .....................
Finska: ................ Švedska: ............. Združeno kraljestvo: ...«.

lani

2. člen
V Prilogi III se v obrazcih ES-potrdila o skladnosti:
v Delu I,
A – kmetijski ali gozdarski traktorji – dokončani / dode-

B – kmetijski ali gozdarski priklopniki – dokončani / dodelani
C – zamenljivi vlečeni stroji – dokončani / dodelani

Uradni list Republike Slovenije

Št.

in
v Delu II,
A – kmetijski ali gozdarski priklopniki – nedodelani
B – zamenljivi vlečeni stroji – nedodelani

Bolgarija: ............
Nemčija: .............
Španija: ..............
Italija: ..................
Litva: ...................
Malta: ..................
Poljska: ...............
Slovenija: ............
Švedska: .............

Češka republika: ..........
Estonija: .......................
Francija: .......................
Ciper: ...........................
Luksemburg: ................
Nizozemska: ................
Portugalska: .................
Slovaška: .....................
Združeno kraljestvo: ...«.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-147/2007
Ljubljana, dne 24. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0059

Stran

11379

Št. 007-74/2007
Ljubljana, dne 24. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0042
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

spremeni točka 16 tako, da se glasi:
»16 FISKALNA MOČ OZIROMA RAZRED(*):
Belgija: ................
Danska: ..............
Grčija: .................
Irska: ...................
Latvija: ................
Madžarska: .........
Avstrija: ...............
Romunija: ............
Finska: ................
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4201.

Spremembe seznama tehničnih specifikacij za
motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi
kolesi)

Na podlagi 5. člena Pravilnika o ES-homologaciji motornih
vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05 in 86/06) objavlja
minister za promet

SPREMEMBE SEZNAMA
tehničnih specifikacij za motorna in priklopna
vozila (z najmanj štirimi kolesi)
I.
V Seznamu tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (Uradni list RS, št. 61/04,
142/04, 75/05, 88/05 – popr., 45/06, 108/06 in 15/07) se v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:

mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

– pri TSV 116/00:

4200.

Spremembe seznama tehničnih specifikacij za
dvo- in trikolesna motorna vozila

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in
trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04 in
75/05) objavlja minister za promet

SPREMEMBE SEZNAMA
tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna
motorna vozila
I.
V Seznamu tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna
motorna vozila (Uradni list RS, št. 13/04, 142/04, 75/05 in
112/06) se v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 312/02 – Del 5: »Prenehanje veljavnosti 1. oktobra 2007.
Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«.
II.
V seznam se na ustrezno mesto, po naraščajočih številkah številčnih oznak, doda nova vrstica, ki se glasi:
Številčna Naslov tehnične specifikacije
oznaka
in področje njene veljavnosti

Začetek veljavnosti
in začetek obvezne
uporabe

»TSV
312/03
– Del 5

Začetek veljavnosti:
1. oktober 2007.
Začetek obvezne
uporabe: glej točko
5 tehnične specifikacije.«.

Tehnična specifikacija TSV
312/03 – Del 5 o ukrepih proti
onesnaževanju zraka iz dvoin trikolesnih motornih vozil.
Velja za vsa vozila kategorije L.

Prenehanje
veljavnosti

»Prenehanje veljavnosti 4. aprila 2009.
Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
– pri TSV 136/02: »Prenehanje veljavnosti 1. oktobra 2007.
Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«.

II.
V seznam se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, dodata dve novi vrstici, ki se glasita:
Številčna Naslov tehnične specifikacije Začetek veljavnosti
oznaka
in področje njene veljavnosti in začetek obvezne
uporabe
»TSV
116/01 	

Tehnična specifikacija TSV
116/01 o zunanjih štrlečih
delih motornih vozil.
Velja za vsa vozila kategorije
M 1.

Začetek veljavnosti:
5. aprila 2008
Začetek obvezne
uporabe: glej točko 5
tehnične specifikacije.

TSV
136/03 	

Tehnična specifikacija TSV
136/03 o ogrevalnih sistemih
motornih in priklopnih vozil.
Velja za vsa vozila kategorij
M, N in O.

Začetek veljavnosti:
1. oktobra 2007
Začetek obvezne
uporabe: glej točko 5
tehnične specifikacije.«.

Št. 007-19/2007
Ljubljana, dne 24. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0047
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

Prenehanje
veljavnosti

Stran

11380 /

Št.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4202.

Pravila delovanja Ekonomsko-socialnega
sveta

Na podlagi šestega odstavka 9. točke Dogovora o politiki
plač v gospodarstvu za leto 1994 (Uradni list RS, št. 23/94)
predstavniki delojemalcev, delodajalcev in Vlade Republike
Slovenije soglasno sprejemamo

PRAVILA
delovanja Ekonomsko-socialnega sveta
(prečiščeno besedilo)
Namen
1. člen
Ekonomsko-socialni svet (v nadaljnjem besedilu: ESS) je
tripartitni organ socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: partnerji), ustanovljen z namenom
obravnavanja vprašanj in ukrepov, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko, in drugih vprašanj, ki zadevajo posebna
področja dogovarjanja partnerjev.
Področje delovanja
2. člen
ESS spremlja stanje na ekonomskih in socialnih področjih, ga obravnava in oblikuje stališča in predloge v zvezi s temi
področji in področji, ki imajo širok pomen za vse tri partnerje.
Temeljna področja delovanja ESS so predvsem:
– socialni sporazum,
– socialne pravice in pravice iz obveznega zavarovanja,
kot so pokojnine, invalidnine, socialne pomoči, nadomestila in
drugo,
– problematika zaposlovanja in delovnih razmerij,
– sistem kolektivnega dogovarjanja,
– cene in davki,
– ekonomski sistem in ekonomska politika,
– pravna varnost,
– sodelovanje z Mednarodno organizacijo dela in Svetom
Evrope ter sorodnimi institucijami v Evropski uniji in v državah
članicah Evropske unije,
– soupravljanje delavcev,
– sindikalne pravice in svoboščine.
Poleg področij, ki zadevajo tripartitno sporazumevanje,
lahko ESS obravnava tudi druge zadeve, ki niso predmet
tripartitnega sporazumevanja, se pa nanašajo na področje
ekonomsko-socialnih zadev.

3. člen
ESS v okviru svojega delovanja:
– sodeluje pri pripravi zakonodaje ter daje mnenja in
priporočila v zvezi z njo,
– daje pobude za sprejem novih ali spremembo veljavnih
zakonov,
– oblikuje stališča in mnenja k delovnim gradivom, osnutkom in predlogom uredb, odredb in zakonov,
– oblikuje stališča in mnenja k proračunskemu memorandumu in državnemu proračunu.
Svoje predloge, priporočila in mnenja ESS posreduje
Državnemu zboru, Državnemu svetu, strokovni in širši jav
nosti.
Odločitve ESS zavezujejo organe in delovna telesa vseh
treh partnerjev.
Sestava in organiziranost
4. člen
Tripartitna sestava ESS odraža enakopravno zastopanost
treh partnerjev, in sicer predstavnikov delojemalcev, delodajalcev in vlade.
Vsak od partnerjev imenuje svoje predstavnike v ESS. Vsak
partner ima največ 8 članov. Vsak član ima lahko namestnika.
Pravice in pooblastila namestnikov ESS so enake pravicam njihovih članov.
Predstavnike delojemalcev imenujejo reprezentativne
zveze in konfederacije sindikatov za območje države, in sicer
vsaka reprezentativna zveza ali konfederacija najmanj enega
člana, predstavnike delodajalcev pa združenja delodajalcev in
zbornice, ki delujejo na območju države.
Sestava predstavnikov vsakega od partnerjev mora zagotavljati zastopanje interesov vsakega partnerja, ki je udeležen
v tripartitnem socialnem dogovarjanju.
Nadomestne člane imenuje vsak partner in o njihovem
imenovanju obvesti druga dva partnerja.
Predsednik in namestnik predsednika
5. člen
Predsednika in namestnika predsednika ESS imenuje
ESS izmed svojih članov ali namestnikov, tako da ima vsak od
partnerjev enoletni predsedniški in namestniški mandat. Znotraj
posameznega partnerja se člani lahko dogovorijo za delitev
enoletnega mandata na posamezne krajše mandate.
Predsednik in namestnik predsednika ESS sta v vsakem
mandatu iz iste partnerske skupine.
Sekretar

 Prečiščeno besedilo Pravil delovanja Ekonomsko-socialnega sveta povzema določbe Pravil delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (Uradni list RS, št. 59/94), Popravka Pravil delovanja
Ekonomsko-socialnega sveta (Uradni list RS, št. 64/94), Dopolnitev
Pravil delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (Uradni list RS, št.
32/95), ter Sprememb in dopolnitev Pravil delovanja Ekonomskosocialnega sveta (Uradni list RS, št. 40/07).

6. člen
Sekretarja ESS imenuje ESS na predlog katerega koli
partnerja.
Sekretar ESS ni član ESS in ima status uradnika.
Sekretar ESS organizira delo ESS, skrbi za zbiranje in
pripravo gradiv, sklice sej, vodenje zapisnikov, uresničevanje sklepov in odločitev ESS, vzdrževanje banke podatkov in
informiranje.

Uradni list Republike Slovenije
Strokovno službo ESS organizira vlada, ki zagotovi tudi
ustrezne pogoje za delo.
Pogoje za zasedbo delovnega mesta sekretarja ESS
sprejme ESS v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Druga telesa
7. člen
Z namenom priprave strokovnih podlag za odločanje v
ESS lahko ESS ustanovi stalne ali občasne strokovne skupine,
ki so praviloma sestavljene iz vrst neodvisnih strokovnjakov.

Št.
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Financiranje
11. člen
Za delovanje ESS zagotavlja finančna sredstva država iz
proračunskih sredstev.
12. člen
Pravila delovanja ESS se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10502-1/2006/
Ljubljana, dne 29. junija 2007

Sklicevanje sej

Vlada Republike Slovenije

8. člen
Seje ESS sklicuje in vodi predsednik ESS ali njegov
namestnik.
Vabila za seje z gradivom za obravnavo na sejah se članom ESS in njihovim namestnikom posreduje praviloma pet dni
pred sklicem seje. Vabila za seje z gradivom se reprezentativnim sindikatom na ravni republike pošiljajo v vednost.
Na sejah ESS praviloma ne obravnava točk dnevnega
reda, za katere niso bila predhodno pripravljena in posredovana ustrezna gradiva. Obravnava je možna le v nujnih primerih,
če se tako odloči ESS na začetku seje.
ESS se sestaja na pobudo enega od socialnih partnerjev
oziroma najmanj enkrat mesečno. Seje so praviloma redne,
izjemoma pa so lahko korespondenčne. Če je korespondenčna seja neuspešna, se ista tematika uvrsti na prvo redno sejo
ESS.
Na tekoči seji ESS se praviloma določi osnutek dnevnega
reda za naslednjo sejo ESS.

Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

Odločanje

Trgovinska zbornica Slovenije
Bojan Papič l.r.

9. člen
V ESS se odločitve sprejemajo soglasno. Ne glede na
število članov ima vsak partner en glas.
V primeru, če ni soglasja med partnerji, se pogajanja nadaljujejo do uskladitve. Rok za zaključitev pogajanj se določi na
seji ESS pred pričetkom pogajanj in ne sme biti daljši od 30 dni.
Če tudi v tem primeru ne pride do soglasja, ESS o obravnavani
tematiki ne more zavzeti skupnega stališča.
Če ni soglasja med člani enega od partnerjev, se le-ti med
seboj pogajajo ločeno. Rok za zaključitev pogajanj se določi na
seji ESS in ne sme biti daljši od 30 dni.
Praviloma vsak od partnerjev pride na sejo ESS z že
usklajenimi stališči svojih članov do obravnavane tematike.
Vsak od partnerjev določi za posamezno obravnavano temo,
ki je predvidena na dnevnem redu seje ESS, svojega poročevalca, ki zastopa predhodno usklajeno stališče svoje skupine.
Ob tem pa ima vsak posamezni član ESS pravico do ločenega
mnenja in komentiranja.
Obveščanje
10. člen
Seje ESS praviloma niso odprte za javnost. Izjemoma so
lahko na sejo vabljeni predstavniki različnih interesnih skupin,
ki jih zadeva obravnavana tematika. Izjemoma pa so lahko vabljeni tudi predstavniki javnih medijev ali posamezni neodvisni
strokovnjaki, o čemer odloča ESS pred sklicem seje.
Skupna stališča in odločitve ESS se objavijo v Uradnem
listu RS ali tudi v drugih glasilih, za katere se odloči ESS.
Zaradi tekočega informiranja javnosti o delu ESS po vsaki
seji posreduje komunike za javnost ali skliče tiskovno konferenco.

Delodajalci:
Združenje delodajalcev Slovenije
Borut Meh l.r.
Gospodarska zbornica Slovenije
Zdenko Pavček l.r.
Obrtna zbornica Slovenije
Miroslav Klun l.r.
Združenje delodajalcev
obrtnih dejavnosti Slovenije
Milan Škapin l.r.

Delojemalci:
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
mag. Dušan Semolič l.r.
Konfederacija sindikatov
Pergam Slovenije
Dušan Rebolj l.r.
Konfederacija sindikatov
90 Slovenije
Boris Mazalin l.r.
Neodvisnost KNSS
Konfederacija novih sindikatov
Slovenije
Drago Lombar l.r.
Slovenska zveza sindikatov
Alternativa
Silvo Berdajs l.r.
Zveza delavskih sindikatov
Slovenije – Solidarnost
Albert Pavlič l.r.
Konfederacija sindikatov
javnega sektorja Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.

Stran
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Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije za avgust 2007

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za avgust 2007
Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta 2007 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3%.
Št. 9621-47/2007/8
Ljubljana, dne 4. septembra 2007
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4204.

Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za
elektroindustrijo Slovenije

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost
elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06)
pogodbene stranke sprejemajo

D O D A T E K št. 2
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo
Slovenije
1. člen
V preambuli Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/95) pod a, 1. točka
na novo glasi:
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske
in elektroindustrije.
2. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo
po Dodatku št. 1 k pogodbi.
1. Najnižje osnovne plače od 1. 8. 2007 dalje za posamezne tarifne razrede se povišajo za 2,5% in znašajo:
Tarifni razred
I. enostavna dela
II. manj zahtevna dela
III. srednje zahtevna dela
IV. zahtevna dela
V. bolj zahtevna dela
VI. zelo zahtevna dela
VII. visoko zahtevna dela
VIII. najbolj zahtevna dela
IX. izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela
tečaja 1 EUR = 239,640 SIT

Najnižja
mesečna
osnovna plača
v EURO
412,13
454,11
499,50
569,40
621,83
726,66
848,99
971,30

Najnižja
osnovna
plača na uro
v EURO
2,37
2,61
2,87
3,27
3,58
4,17
4,88
5,59

1.146,04

6,59

S tem je izvedena uskladitev najnižjih osnovnih plač po
tej kolektivni pogodbi iz naslova rasti življenjskih stroškov (inflacije) na ravni dejavnosti za leto 2007 v celoti.
2. Stranke te KP priporočajo, da se za realno rast plač iz
naslova produktivnosti pogajajo na podjetniškem nivoju. Takšno realno povečanje plač se lahko izvede preko dodatnega
povišanja osnovnih plač, ali v obliki stimulativnega dodatka, ali
v kombinaciji obeh.
3. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2007 se
poveča za 2,5% glede na znesek za leto 2006 in do določitve
zneska regresa za leto 2008 znaša 620,20 €.
4. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom,
stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne
uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo,
razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
5. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne
priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
3. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 2007 dalje,
razen 3. točke tarifne priloge 1 v tem dodatku, ki se uporablja
od začetka izplačevanja regresa za letni dopust za leto 2007.
Ljubljana, dne 24. avgusta 2007
za Gospodarsko zbornico
Slovenije
Zbornica elektronske in elektroindustrije
mag. Valter Leban l.r.
predsednik Upravnega odbora
za Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kovine
Stane Habjan l.r.
predsednik
za sindikate
Sindikat kovinske in elektroindustrije
(SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
Sindikat kovinske, elektro in metalurške
industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar l.r.
predsednik
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
pooblaščenec

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
29. 8. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/8 o tem, da je
Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 11/1.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
4205.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o
določitvi zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi
Uredbe o določitvi zneska trošarine
za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 140/06) se v 1. členu:
– v točki 1.3. znesek »400,0300« nadomesti z zneskom
»359,0000«,
– v točki 1.4. znesek »400,0300« nadomesti z zneskom
»359,0000«,
– v točki 2.1. znesek »323,3000« nadomesti z zneskom
»302,0000« in
– v točki 7. za besedilom »iz tarifnih oznak od 2710 19 61
do 2710 19 69« doda besedilo »in 2710 19 99«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-35/2007/4
Ljubljana, dne 10. septembra 2007
EVA 2007-1611-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Št.
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Stran

11383

POPRAVKI
4206.

Popravek Sprememb in dopolnitev Statuta
Univerze v Ljubljani

POPRAVEK
Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze
v Ljubljani, objavljenih v Uradnem listu RS,
št. 59 z dne 4. 7. 2007
1. člen
Peti člen Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v
Ljubljani se pravilno glasi:
»V 39. členu se:
v prvem odstavku za besedo »prorektorje« doda naslednji
tekst:
»za področje pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega
in umetniškega dela«,
v drugem odstavku za besedo »prorektorje« doda naslednji tekst:
»za področje pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega
in umetniškega dela«,
v tretjem odstavku za besedo »prorektor« doda naslednji
tekst:
»za področje pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega
in umetniškega dela«.
Doda se novi, četrti odstavek, ki se glasi:
»Univerza ima lahko tudi prorektorja za finančno gospodarske zadeve.«.
2. člen
Sedmi člen Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v
Ljubljani se pravilno glasi:
»V 51. členu se:
v 11. alineji črtata besedi »in priznanja«,
za zadnjo alinejo prvega odstavka se doda nova alineja,
ki se glasi:
»17) za inovacije,«.
Pika na koncu 16. alineje se spremeni v vejico.
Doda se nova alineja, ki se glasi:
»18) komisijo za študente s posebnimi potrebami.«.
Št. 209-02/07
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
Predsednik UO
prof. dr. Janez Hribar l.r

Rektorica
prof. dr. Andreja Kocijančič l.r.

Stran

11384 /

Št.

82 / 10. 9. 2007

Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
4188.
4189.
4190.

4191.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

11289
11289
11289

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji
11290

VLADA

4205.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
11383

4192.

Pravilnik o dokumentaciji, ki je podlaga za črpanje namenskih sredstev za graditev državnih cest,
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
Spremembe in dopolnitve Sodnega reda
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za izvajanje Zakona o orožju
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o cenah in normativih za določanje cen projektne
dokumentacije za popotresno obnovo objektov
Pravilnik o zatemnjevanju stekel na vozilih
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ES-homologaciji motornih vozil
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
Spremembe seznama tehničnih specifikacij za
dvo- in trikolesna motorna vozila
Spremembe seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)

4193.
4194.
4195.
4196.
4197.
4198.
4199.
4200.
4201.

MINISTRSTVA

11290
11295
11304
11372
11376
11376
11378
11378
11379
11379

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

4202.
4203.

Pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta
11380
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2007
11382

4204.

Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
11382

4206.

Popravek Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani
11383

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

POPRAVKI

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 82/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Sodni register
Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem
poslovanju podjetij
Celje
Ljubljana
Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij
Koper
Murska Sobota
Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Izbrisi
Celje
Murska Sobota
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

6305
6305
6305
6306
6306
6306
6306
6307
6307
6307
6307
6308
6308
6310
6311
6311
6311
6311
6311
6312
6312
6313
6314
6316
6316
6323
6324
6326
6327
6328
6329
6329
6329
6329
6330
6330
6330
6330
6330
6330
6331
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