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Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
(ZPOP-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o podpornem okolju za
podjetništvo (ZPOP-1)
Razglašam Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
(ZPOP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 23. oktobra 2007.
Št. 001-22-118/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO
(ZPOP-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa ukrepe za spodbujanje podjetništva in
organiziranost na tem področju ter postopke za dodeljevanje
sredstev, namenjenih oblikovanju podpornega okolja za podjetništvo.
2. člen
(cilji zakona)
Temeljni cilji zakona so:
– vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja na lokalni,
pokrajinski in nacionalni ravni,
– ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj in uresničevanje ustvarjalnih podjetniških potencialov
državljanov,
– povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij,
spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest,

– pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov,
– vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in podjetnice (v nadaljnjem besedilu:
podjetnike) in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja,
za dostop do celovitih podpornih storitev,
– spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– »podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik,
– »srednje veliko podjetje« je podjetje, ki ima manj kot
250 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 50 milijonov eurov, oziroma letna vrednost aktive pa ne presega 43
milijonov eurov,
– »malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 10 milijonov eurov,
oziroma letna vrednost aktive pa ne presega 10 milijonov
eurov,
– »mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 2 milijonov eurov, oziroma letna vrednost aktive pa ne presega 2 milijonov eurov.
II. PROGRAM UKREPOV ZA SPODBUJANJE
PODJETNIŠTVA IN KONKURENČNOSTI
4. člen
(program ukrepov)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) sprejme na predlog ministrice, pristojne za gospodarstvo ali ministra, pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister, pristojen za gospodarstvo) program ukrepov
za spodbujanje podjetništva (v nadaljnjem besedilu: program
ukrepov) praviloma za obdobje petih let oziroma za obdobje
veljavnosti nacionalnega razvojnega programa.
(2) Program ukrepov in razvojni programi pokrajin so
usklajeni. Program ukrepov je skladen s pravili za dodeljevanje državnih pomoči.
5. člen
(vsebina programa ukrepov)
Program ukrepov določa ukrepe in instrumente države,
namenjene spodbujanju podjetništva, ter pogoje, merila in kri-
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terije za porabo javnih sredstev in kazalnike za spremljanje
učinkovitosti porabe javnih sredstev na področjih:
– spodbujanja podjetništva in dviga podjetniške kulture,
izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo, odpravljanja
administrativnih ovir pri nastajanju in delovanju podjetij, izboljševanja dostopa podjetij do podjetniških informacij in storitev
(v nadaljnjem besedilu: podjetniško okolje),
– spodbujanja inovativnosti v podjetjih, izboljševanja pogojev za razvoj in prenos znanja v gospodarstvo, spodbujanja
podjetniških vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije, spodbujanja povezovanja podjetij, spodbujanja povezovanja podjetij z
raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter ustvarjanja
ugodnega okolja za nastajanje in delovanje inovativnih podjetij
(v nadaljnjem besedilu: inovativno okolje),
– financiranja razvojnih naložb in izboljševanja dostopa
podjetij do virov financiranja razvojnih naložb (v nadaljnjem
besedilu: finančno okolje).
6. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Sredstva za izvajanje programa ukrepov se zagotavljajo v državnem proračunu ter iz drugih domačih in tujih
virov.
(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pripravi v skladu s programom ukrepov sheme za dodeljevanje državnih
pomoči.
III. PODJETNIŠKO OKOLJE
7. člen
(izvajalci nalog in programov podjetniškega okolja)
(1) Naloge in programe za oblikovanje in razvoj podjetniškega okolja izvajajo pristojna ministrstva in Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljnjem besedilu: JAPTI).
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka lahko izvajajo tudi druge osebe javnega in zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu:
izvajalci). Izvajalci se določijo v programu ukrepov in v načrtih
razvojnih programov proračunov pokrajin.
8. člen
(ustanavljanje in delovanje subjektov
podjetniškega okolja)
(1) Subjekte podjetniškega okolja ustanavljajo osebe javnega in zasebnega prava na podlagi nacionalnih in pokrajinskih
usmeritev in razvojnih programov.
(2) Ustanovitelji zagotovijo sredstva za ustanovitev, zagon in začetno delovanje subjekta podjetniškega okolja (zagotovitev prostorov, potrebne opreme in ustreznega števila
zaposlenih).
(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko zagotavljajo
tudi iz proračuna, a največ v obdobju petih let od ustanovitve.
(4) Za dodelitev sredstev iz tega člena, ki se izplačujejo iz
proračuna, je treba izvesti javni razpis.
9. člen
(naloge in programi za oblikovanje
in razvoj podjetniškega okolja)
Naloge in programi za oblikovanje in razvoj podjetniškega
okolja na nacionalni ravni, ki jih izvaja JAPTI, so:
– promocija podjetništva in ustvarjanje pozitivne klime za
razvoj podjetništva,
– oblikovanje in predlaganje ukrepov za odpravljanje administrativnih ovir pri nastajanju in delovanju podjetij,
– izvajanje ukrepov na področju izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo,
– razvoj in izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetja in potencialne podjetnike,
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– koordinacija aktivnosti in spremljanje izvajanja nalog,
ki jih v skladu s tem zakonom izvajajo subjekti podjetniškega
okolja na lokalni in pokrajinski ravni,
– vključevanja v programe Evropske unije in druge mednarodne povezave na področju pospeševanja podjetništva in
konkurenčnosti z namenom prenosa znanja in dobrih praks.
10. člen
(izvajanje aktivnosti v okviru nalog
in programov podjetniškega okolja)
Naloge in programi podjetniškega okolja, ki jih izvajajo
subjekti podjetniškega okolja, so:
– promocija podjetniške kulture,
– povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje razvojnih partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in pokrajinski ravni,
– evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in
predlaganje ukrepov za odpravljanje administrativnih ovir pri
nastajanju in delovanju podjetij,
– izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetja in potencialne podjetnike.
IV. INOVATIVNO OKOLJE
11. člen
(izvajalci nalog in programov inovativnega okolja)
(1) Naloge in programe za oblikovanje in razvoj inovativnega okolja izvajajo pristojna ministrstva, pokrajine, JAPTI in
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljnjem
besedilu: Slovenski podjetniški sklad). Naloge iz tega odstavka
lahko izvajajo tudi drugi izvajalci. Za izbor izvajalcev izvede
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo javni natečaj.
(2) Posamezne aktivnosti v okviru nalog in programov
inovativnega okolja izvajajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, vpisane v evidenco subjektov inovativnega okolja
(v nadaljnjem besedilu: subjekt inovativnega okolja), ki jo vodi
JAPTI. Te aktivnosti se financirajo prek javnega razpisa.
(3) Minister s pravilnikom določi postopek in pogoje za
vpis subjektov inovativnega okolja v evidenco ter postopek in
razloge za izbris subjektov inovativnega okolja iz evidence kot
tudi način vodenja evidence subjektov inovativnega okolja. V
pravilniku so podrobneje opredeljeni splošni, infrastrukturni in
kadrovski pogoji za vpis v evidenco kot tudi razlogi za izbris iz
evidence.
12. člen
(ustanavljanje in delovanje subjektov
inovativnega okolja)
(1) Subjekte inovativnega okolja ustanavljajo osebe javnega in zasebnega prava, praviloma na podlagi nacionalnih in
pokrajinskih usmeritev in razvojnih programov.
(2) Ustanovitelji zagotovijo sredstva za ustanovitev, zagon
in začetno delovanje subjekta inovativnega okolja (zagotovitev
prostorov, potrebne opreme in ustreznega števila zaposlenih).
(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko zagotavljajo
tudi iz proračuna, a največ v obdobju petih let od ustanovitve.
(4) Podjetja, ki pogodbeno sodelujejo s subjektom inovativnega okolja, ki je vpisan v evidenco, lahko pridobijo finančna
sredstva proračuna za zagotavljanje infrastrukture tudi po poteku obdobja iz prejšnjega odstavka.
(5) Za dodelitev sredstev iz tega člena, ki se izplačujejo iz
proračuna, je treba izvesti javni razpis.
13. člen
(naloge in programi za oblikovanje
in razvoj inovativnega okolja)
Naloge in programi za oblikovanje in razvoj inovativnega
okolja na nacionalni ravni, ki jih izvajata JAPTI in Slovenski
podjetniški sklad so:
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– koordinacija aktivnosti in spremljanje izvajanja nalog,
ki jih v skladu s tem zakonom izvajajo subjekti inovativnega
okolja,
– izvajanje ukrepov za krepitev razvoja človeških virov in
vlaganj v znanje in razvoj za dvig produktivnosti in inovativnosti
v podjetjih,
– izboljšanje pogojev za razvoj in prenos znanja v podjetja,
– spodbujanje razvoja, raziskav in inovacij v podjetjih,
– spodbujanje različnih oblik medsebojnega povezovanja
podjetij in njihovega povezovanja z raziskovalnimi, izobraževalnimi in drugimi institucijami,
– vključevanje v programe Evropske unije in druge mednarodne povezave na področju pospeševanja podjetništva in
inovativnosti z namenom prenosa znanja in dobrih praks.
14. člen
(naloge in programi, ki jih izvajajo subjekti
inovativnega okolja)
Naloge in programi delovanja inovativnega okolja, ki jih
izvajajo subjekti inovativnega okolja so:
– promocija inovativnosti in inovativne kulture,
– iskanje nosilcev novih poslovnih idej in izvajanje storitev
za prepoznavanje in razvoj teh idej do stopnje odločitve za
njihovo realizacijo,
– zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev
za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja,
– izvajanje storitev za podporo razvoju podjetij od poslovne ideje do ustanovitve in začetnega delovanja podjetij pod
ugodnejšimi pogoji.
V. FINANČNO OKOLJE
15. člen
(izvajanje nalog in programov finančnega okolja)
(1) Naloge in programe za oblikovanje in razvoj finančnega okolja na državni ravni izvaja Slovenski podjetniški sklad v
skladu z določbami tega zakona in ustanovitvenega akta.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka lahko izvajajo tudi druge osebe javnega in zasebnega prava. Izvajalci se določijo v
programu ukrepov in v načrtih razvojnih programov proračunov
pokrajin.
16. člen
(področje delovanja Slovenskega podjetniškega sklada)
(1) Slovenski podjetniški sklad razvija in izvaja storitve ter
finančne spodbude v skladu s sprejetim programom ukrepov in
drugimi razvojnimi dokumenti na naslednjih področjih:
– zagotavljanje storitev in začetnega kapitala za hitrejše
nastajanje in zagon novih podjetij z neposrednimi spodbudami
za začetno financiranje podjetniških projektov v fazi nastajanja
in zagona podjetij,
– zagotavljanje ugodnejših virov financiranja za razvojne
naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi finančnimi viri in
garancijami,
– spodbujanje zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških
projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje.
(2) Slovenski podjetniški sklad izvaja ukrepe v obliki storitev, neposrednih finančnih spodbud in posrednih finančnih
spodbud prek poslovnih bank, družb tveganega kapitala in drugih finančnih institucij, subjektov inovativnega okolja ter drugih
pravnih oseb javnega in zasebnega prava ali v sodelovanju z
njimi.
(3) Pri zagotavljanju začetnega kapitala in spodbujanju
zasebnih vlaganj z lastniškim kapitalom iz prvega odstavka tega
člena lahko Slovenski podjetniški sklad vlaga kapitalske naložbe v imenu Republike Slovenije ali v svojem imenu, skladno s
predpisi, ki urejajo vlaganje javnih sredstev.
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17. člen
(instrumenti Slovenskega podjetniškega sklada)
Instrumenti Slovenskega podjetniškega sklada so:
– ugodni posredni in neposredni krediti mikro, malim in
srednje velikih podjetjem,
– garancije mikro, malim in srednje velikim podjetjem,
– subvencije obrestnih mer, stroškov kreditiranja in stroškov garancij,
– subvencije fizičnim osebam za ustanovitev in zagon
podjetij,
– subvencije za razvojne projekte mikro, malih in srednje
velikih podjetij,
– vlaganja v razvoj poslovne infrastrukture za pospeševanje naložb,
– kapitalske naložbe,
– finančni zakup (lizing), kot ga opredeljuje zakon, ki ureja
bančništvo, ter financiranje stroškov in izdajanje garancij za
finančni zakup (lizing),
– oblike financiranja, kjer je mogoče spremeniti obliko
financiranja v časovno opredeljenem okviru iz kreditne in garancijske pogodbe v lastniški delež v podjetju, v zvezi z instrumenti
iz prejšnjih alinej (»mezzanin« oblike financiranja).
18. člen
(viri sredstev Slovenskega podjetniškega sklada)
(1) Sredstva za opravljanje dejavnosti Slovenskega podjetniškega sklada so:
– sredstva in stvarno premoženje države, ki jih zagotavlja
in prenaša ustanovitelj na Slovenski podjetniški sklad kot namensko premoženje Slovenskega podjetniškega sklada,
– sredstva proračuna, ki jih ustanovitelj prenese na Slovenski podjetniški sklad za izvajanje sprejetih ukrepov,
– mednarodni viri in prispevki pravnih in fizičnih oseb.
(2) Namensko premoženje Slovenskega podjetniškega
sklada se uporablja v skladu z določili zakona, ki ureja delovanje javnih skladov.
(3) Sredstva proračuna pridobiva Slovenski podjetniški
sklad za razvoj storitev in izvajanje instrumentov iz prejšnjega
člena zakona na podlagi pogodb, ki jih sklene s posameznimi
ministrstvi in drugimi institucijami, in ki določajo način izvajanja
ukrepov. Sredstva se uporabljajo za dodeljevanje neposrednih
subvencij države za podjetniške projekte, razvojne naložbe
podjetij in za oblikovanje rezervacij za kritje rizikov iz naslova izdanih garancij, kreditov, finančnih zakupov in kapitalskih
naložb.
19. člen
(poslovanje Slovenskega podjetniškega sklada)
(1) Obseg, namen in način usmerjanja finančnih spodbud
se določijo v poslovnem načrtu Slovenskega podjetniškega
sklada, ki ga sprejme nadzorni svet Slovenskega podjetniškega sklada s soglasjem ustanovitelja. Poslovni načrt pripravi
Slovenski podjetniški sklad na podlagi sprejetih usmeritev iz
programa ukrepov.
(2) Podrobnejši pogoji, kriteriji in merila za izvajanje instrumentov Slovenskega podjetniškega sklada se v skladu z
zakonom, ki ureja delovanje javnih skladov, in s pravili za
dodeljevanje državnih pomoči določijo v splošnih pogojih za
poslovanje javnega sklada.
VI. POSTOPKI DODELITVE SREDSTEV ZA IZVAJANJE
RAZVOJNIH NALOG IN PROGRAMOV PODJETNIŠKEGA,
INOVATIVNEGA IN FINAČNEGA OKOLJA
20. člen
(pogoji za začetek postopka)
(1) Proračunska sredstva države in pokrajin in sredstva iz
namenskega premoženja Slovenskega podjetniškega sklada
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za izvajanje nalog in programov iz 9., 10., 13., 14. in 16. člena
tega zakona se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov. Javne
razpise izvajajo ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, in druga
ministrstva, JAPTI, Slovenski podjetniški sklad ali druge osebe
javnega in zasebnega prava iz 7., 11. in 15. člena tega zakona
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec razpisa).
(2) Izvajalec razpisa lahko začne postopek za dodelitev
sredstev, če:
1. imajo za dodelitev sredstev potrjen program dela in
2. so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti
iz pogodb, sklenjenih med posameznim ministrstvom in izvajalcem razpisov.
21. člen
(komisija za dodelitev sredstev)
(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi
komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje odgovorna oseba izvajalca razpisa ali od njega pooblaščena oseba.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik ali predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in najmanj dva člana ali članici
(v nadaljnjem besedilu: član). Pri javnih razpisih, kjer je pričakovati večje število vlog, je mogoče imenovati še dodatne člane
za pomoč pri opravljanju administrativnih del.
(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji
ali vlagateljicami (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji), ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu
poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti
ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski
zvezi, v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti moškega in
ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, v svaštvu do vštetega drugega kolena ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske
skupnosti, tudi če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti
že prenehale.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna
povezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru, če komisije
ni mogoče sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju.
22. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen
v Uradnem listu Republike Slovenije in na državnem portalu
Republike Slovenije. Objava javnega razpisa mora vsebovati
zlasti:
1. naziv in sedež izvajalca razpisa,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki ali prejemnice (v nadaljnjem
besedilu: prejemniki),
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva, oziroma rokov, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno njihovo
zaporedno odpiranje,
9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
(2) Izvajalec razpisa lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so
potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
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23. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) Izvajalec razpisa mora zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati.
(2) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.
(3) Izvajalec razpisa mora v dokumentaciji navesti vse
pogoje, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za
dodelitev sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da
se šteje kot formalno popolna. Obvezni sestavni deli razpisne
dokumentacije so:
1. navodila za pripravo vloge,
2. besedilo javnega razpisa,
3. merila za ocenjevanje projektov,
4. prijavni list,
5. vzorci pogodb ali sklepov o odobritvi državne pomoči,
6. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj
predložiti izvajalcu razpisa kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za
kandidiranje na razpisana sredstva in da je upravičen do sredstev. Izvajalec razpisa mora označiti tiste potrebne dokumente
iz razpisa, za katere je dovolj, da vlagatelj poda izjavo s katero
privoli, da omenjene dokumente iz uradnih evidenc izvajalec
razpisa pridobi po uradni dolžnosti.
(4) Pri pripravi razpisne dokumentacije mora izvajalec
razpisa upoštevati določila predpisov, ki urejajo splošni upravni
postopek, in od vlagatelja ne sme zahtevati, da prilaga dokumente, ki obstajajo v javnih evidencah. Razpisna dokumentacija mora vsebovati natančni podatek o tem, katero dokumentacijo bo iz uradnih evidenc pridobil izvajalec razpisa sam po
uradni dolžnosti. V tem primeru je dovolj, da vlagatelj priloži
na razpis le pisno izjavo, iz katere je razvidno, da izpolnjuje
posamezne pogoje v skladu s tretjim odstavkom tega člena in
po potrebi tudi izjavo o privolitvi vpogleda v podatke oziroma
evidence zaupne narave.
24. člen
(vloga)
(1) Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena
do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Rok za predložitev vlog mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi
kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v razpisni
dokumentaciji.
(2) Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa
mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega
razpisa, na katerega se nanaša.
(3) Nepravilno označena vloga se neodprta vrne pošiljatelju ali pošiljateljici (v nadaljnjem besedilu: pošiljatelju). Če na
vlogi ni pošiljateljevega naslova, se vloga odpre in se mu po
ugotovitvi naslova vrne.
25. člen
(odpiranje vlog)
(1) Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu, ali
v predvidenih rokih, če gre za zaporedno odpiranje vlog, pri
čemer lahko od izteka roka za dostavo vlog do odpiranja poteče
največ osem dni.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene.
26. člen
(zapisnik o odpiranju vlog)
(1) O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik,
ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
2. predmet javnega razpisa,
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3. imena navzočih predstavnikov komisije,
4. imena oziroma naziv vlagateljev po vrstnem redu odpiranja vlog,
5. ugotovitve o popolnosti vlog,
6. navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
(2) Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede
na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna
popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
27. člen
(poziv k dopolnitvi vlog)
(1) Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
28. člen
(ocenjevanje)
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter
jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o
opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem
ocenjevanju voditi zapisnik.
(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog
prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani
komisije.
(3) Predlog prejemnikov sredstev se predloži odgovorni
osebi izvajalca razpisa ali osebi, ki je od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
29. člen
(sklep o izboru)
(1) Na podlagi ocen projektov ter popolnih in vsebinsko
ustreznih vlog sprejme odgovorna oseba izvajalca razpisa ali
od njega pooblaščena oseba seznam prejemnikov sredstev.
(2) Odgovorna oseba izvajalca razpisa ali oseba, ki jo
je ta pooblastila za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev,
na podlagi seznama iz prejšnjega odstavka izda posamezne
sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
30. člen
(obvestilo neizbranim vlagateljem)
Izvajalec razpisa je dolžan v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse vlagatelje, ki niso bili izbrani,
o odločitvi glede dodelitve sredstev.
31. člen
(poziv k podpisu pogodbe)
(1) Izvajalec razpisa mora prejemniku sredstev posredovati sklep o izboru in ga hkrati pozvati k podpisu pogodbe. Rok
za podpis pogodbe znaša najmanj 8 dni od dneva prejema
sklepa o izbiri.
(2) Če se prejemnik na poziv v roku iz prejšnjega odstavka ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
32. člen
(vsebina pogodbe)
Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med izvajalcem razpisa in prejemnikom. Obvezne sestavine pogodbe so
zlasti:
1. naziv in naslov izvajalca razpisa in prejemnika sredstev,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
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4. terminski plan porabe sredstev,
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev,
6. navedba pravic in obveznosti pogodbenih strank,
7. navedba kršitev pogodbe, zaradi katerih je mogoče
pogodbo razvezati,
8. drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev
izvajalca razpisa glede vsebine pogodb.
33. člen
(hranjenje dokumentacije)
Izvajalec razpisa mora hraniti dokumentacijo o postopku
dodelitve sredstev v skladu s pravili o hranjenju dokumentarnega gradiva.
34. člen
(pritožba)
Zoper sklep oziroma obvestilo izvajalca razpisa iz 29. in
30. člena tega zakona ni pritožbe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(obstoječi javni razpisi in vloge)
Javni razpisi, ki so na dan uveljavitve tega zakona v teku
in obravnava vlog za dodelitev sredstev, ki so bile vložene pred
uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo in končajo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.
36. člen
(rok za izdajo predpisov)
Minister izda pravilnik iz tretjega odstavka 11. člena
tega zakona najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona.
37. člen
(program ukrepov)
Kot program ukrepov iz prvega odstavka 4. člena tega
zakona se za obdobje 2007–2013 šteje Program ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013, ki ga je vlada sprejela na seji 6. julija 2006.
38. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 40/04
in 115/06).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
– Uredba o pogojih, merilih in kriterijih za dodeljevanje
sredstev za izvajanje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva (Uradni list RS, št. 62/05) in
– Pravilnik o načinu vodenja in vsebini evidence subjektov
inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 119/05).
39. člen
(rok za uveljavitev)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/91-10/15
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EPA 1594-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr.med., l.r.
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Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah
z državami članicami Evropske unije
(ZSKZDČEU)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o sodelovanju
v kazenskih zadevah z državami članicami
Evropske unije (ZSKZDČEU)
Razglašam Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z
državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2007.
Št. 001-22-120/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SODELOVANJU V KAZENSKIH ZADEVAH
Z DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE
(ZSKZDČEU)
I. DEL
TEMELJNE DOLOČBE
Vsebina zakona
1. člen
(1) Ta zakon ureja sodelovanje v kazenskih zadevah med
pristojnimi organi Republike Slovenije in drugih držav članic
Evropske unije.
(2) Sodelovanje v kazenskih zadevah iz prejšnjega odstavka obsega:
1. medsebojno priznavanje in izvrševanje:
a) odločb pravosodnih organov zaradi prijetja in predaje
oseb, zasega in odvzema predmetov, začasnega zavarovanja
zahtevkov za odvzem premoženjske koristi in odvzema premoženjske koristi,
b) odločb sodišč, s katerimi so izrečene kazni zapora, varnostni ukrepi in drugi ukrepi, povezani z odvzemom prostosti,
c) odločb pristojnih organov, s katerimi so izrečene denarne sankcije;
2. odstop in prevzem kazenskega pregona;
3. pravno pomoč v kazenskih zadevah, vključno z ustanovitvijo skupnih preiskovalnih skupin in skupnim izvajanjem
preiskovalnih ukrepov;
4. druge oblike sodelovanja v skladu s pravno ureditvijo v
Evropski uniji in v njenih državah članicah.
Uporaba tega zakona in drugih predpisov
2. člen
(1) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za vprašanja
sodelovanja v kazenskih zadevah, ki so drugače urejena s
kakšnim pravnim aktom Evropske unije, ki se neposredno
uporablja, ali z mednarodno pogodbo med državami članicami
Evropske unije v skladu s 34. členom Pogodbe o Evropski
uniji.
(2) Glede vprašanj sodelovanja v kazenskih zadevah, ki v
tem zakonu niso posebej urejena, se v skladu z njihovo naravo
po pravu Republike Slovenije smiselno uporabljajo določbe
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Kazenskega zakonika ter zakonov, ki urejajo odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, kazenski postopek, izvrševanje
kazenskih sankcij in prekrške.
(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo naslednji pravni akti Evropske unije:
1. Okvirni sklep Sveta z dne 13. 6. 2002 o evropskem
nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami;
2. Okvirni sklep Sveta z dne 13. 6. 2002 o skupnih preiskovalnih skupinah;
3. Sklep Sveta z dne 28. 2. 2002 o vzpostavitvi Eurojust-a z namenom okrepitve boja proti hudim kaznivim dejanjem;
4. Skupni ukrep Sveta z dne 29. 6. 1998 na podlagi
člena K. 3 Pogodbe o Evropski uniji o vzpostavitvi Evropske
pravosodne mreže;
5. Okvirni sklep Sveta z dne 24. 2. 2005 o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni;
6. Okvirni sklep Sveta z dne 22. 7. 2003 o izvrševanju
sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji;
7. Okvirni sklep Sveta z dne 24. 2. 2005 o zaplembi premoženjske koristi, pripomočkov in premoženja, ki so povezani
s kaznivimi dejanji;
8. Okvirni sklep Sveta z dne 6. 10. 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi;
9. Sklep Sveta z dne 21. 11. 2005 o izmenjavi podatkov
iz kazenskih evidenc.
Načelo vzajemnega priznavanja
3. člen
V postopkih po II. delu ter po 10., 11. in 12. poglavju
tega zakona pristojni organi v Republiki Sloveniji izvršujejo
odločbe pristojnih organov drugih držav članic na podlagi
vzajemnega priznavanja odločb in pri odločanju presojajo le,
ali so predložene ustrezne listine ter izpolnjeni drugi pogoji,
ki jih določa ta zakon.
Načelo specialnosti
4. člen
Zahtevano osebo, ki je predana drugi državi članici, se
sme preganjati, zoper njo izvršiti kazen ali jo predati drugi
državi članici samo zaradi tistega kaznivega dejanja, ki ga je
storila pred predajo in zaradi katerega je bila predana, razen
če ta zakon določa drugače.
Načelo učinkovite pomoči
5. člen
V postopkih po tem zakonu so pristojni organi v Republiki Sloveniji v okviru svojih pristojnosti in v skladu s temeljnimi
načeli pravnega reda Republike Slovenije dolžni ravnati tako,
da se v največji možni meri doseže namen sodelovanja v
korist druge države članice.
Načelo hitrosti postopka
6. člen
Če je za zadeve enake vrste tako določeno v pravnem
redu Republike Slovenije mora sodelovanje v kazenskih zadevah po tem zakonu potekati prednostno in hitro.
Pomen izrazov
7. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »država članica« je država članica Evropske unije;
2. »tretja država« je država, ki ni članica Evropske
unije;

Uradni list Republike Slovenije
3. »država izdaje« ali »država odreditve« je država članica, katere pristojni organ je izdal odločbo ali ukrep, ki se
izvršuje v drugi državi članici;
4. »država izvršitve« je država članica, katere pristojni
organ izvrši odločbo ali ukrep za drugo državo članico;
5. »država prosilka« je država članica, katere pristojni
organ prosi za izvedbo dejanja pravne pomoči;
6. »zaprošena država« je država članica, katere pristojni
organ izvrši zaprosilo za pravno pomoč;
7. »centralni organ« je organ države članice, ki je po
zakonodaji te države pristojen za administrativno pošiljanje in
prejemanje nalogov, zaprosil za mednarodno pravno pomoč,
drugih listin zaradi sodelovanja v kazenskih zadevah in s tem
povezanim uradnim poslovanjem;
8. »ministrstvo« je ministrstvo, pristojno za pravosodje,
ki je v Republiki Sloveniji centralni organ za zadeve, za katere
ta zakon tako določa;
9. »odreditveni pravosodni organ« oziroma »pristojni
organ države izdaje« je pravosodni organ države odreditve
oziroma pristojni organ države izdaje, ki je po njenem pravu
pristojen za izdajo odločbe ali ukrepa, ki se izvršuje po tem
zakonu;
10. »izvršitveni pravosodni organ« je pravosodni organ
države izvršitve, ki je po njenem pravu pristojen za odločanje
o izvršitvi oziroma za izvršitev odločbe ali ukrepa, ki se izvršuje po tem zakonu;
11. »domače sodišče« je pristojno sodišče Republike
Slovenije;
12. »evropski nalog za prijetje in predajo« (v nadaljnjem
besedilu: nalog) je odločba, ki jo izda pravosodni organ
države članice z namenom, da bi druga država članica prijela
in ji predala osebo zaradi izvedbe kazenskega postopka
ali izvršitve kazni zapora oziroma varnostnega ali drugega
ukrepa kazenskega sodišča, ki se izvršuje z odvzemom
prostosti;
13. »predaja« je izvršitev naloga v državi članici s prepustitvijo zahtevane osebe pristojnemu organu druge države
članice, ki je odredila nalog;
14. »prijetje« je odvzem prostosti osebi, zoper katero je
odrejen nalog;
15. »zahtevana oseba« je posameznik ali posameznica,
zoper katero je odrejen nalog in jo je treba predati državi članici, ki je odredila nalog ali opraviti njen prevoz čez ozemlje
države članice;
16. »tujec ali tujka« (v nadaljnjem besedilu: tujec) je
državljan tretje države;
17. »odločba o zavarovanju« je vsaka odločba oziroma
ukrep, ki ga sprejme pristojni organ države izdaje v kazenskem postopku ali zaradi njega, s katerim se prepreči kakršnokoli uporabo, prikritje, uničenje, spremembo, prenos,
obremenitev ali odtujitev premoženja z namenom začasnega
zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi, ali
da se zaradi zavarovanja dokazov tako ravnanje prepreči
glede predmetov, ki utegnejo biti dokaz ali se morajo odvzeti
v kazenskem postopku;
18. »premoženje« je vsaka materialna ali nematerialna,
premična ali nepremična dobrina, dohodki ter pravna ali druga
listina, ki daje pravni naslov ali pravni interes na premoženju,
in ima denarno vrednost;
19. »Eurojust« je pravna oseba Evropske unije, ki je bila
s sklepom Sveta Evropske unije z dne 28. 2. 2002 ustanovljena za pospešeno preprečevanje hudih kaznivih dejanj;
20. »Evropska pravosodna mreža v kazenskih zadevah«
ali »EPN« je povezava nacionalnih kontaktnih točk držav
članic, namenjena olajšanju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, ki je bila ustanovljena s skupnim ukrepom
Sveta o vzpostavitvi Evropske pravosodne mreže z dne 29. 6.
1998.
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II. DEL
POSTOPEK ZA PRIJETJE IN PREDAJO MED DRŽAVAMI
ČLANICAMI
1. poglavje
Splošne določbe
Dopustnost izvršitve naloga v Republiki Sloveniji
8. člen
(1) Predaja osebe na podlagi naloga je dopustna, če je
nalog odrejen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je v državi odreditve predpisana kazen zapora najmanj enega leta ali zaradi izvršitve kazni zapora
oziroma varnostnega ali drugega ukrepa kazenskega sodišča,
ki se izvršuje z odvzemom prostosti, najmanj štirih mesecev in
če je dejanje, za katerega se zahteva predaja, kaznivo tudi po
domačem kazenskem zakonu (dvojna kaznivost).
(2) Ne glede na dvojno kaznivost je predaja dopustna, če
je nalog odrejen zaradi kaznivega dejanja, za katero je po pravu države odreditve kot najvišja mera kazni odvzema prostosti
predpisan zapor najmanj treh let in gre po pravu te države za
eno izmed naslednjih vrst kaznivih dejanj:
– pripadnost kriminalni združbi,
– terorizem,
– trgovina z ljudmi,
– spolno izkoriščanje otrok in otroška pornografija,
– nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami,
– nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in raz
strelivi,
– korupcija,
– goljufije, vključno s tistimi, ki škodijo finančnim interesom Evropskih skupnosti v smislu Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti z dne 26. 7. 1995,
– pranje denarja,
– ponarejanje denarja,
– kazniva dejanja, storjena z uporabo računalnika,
– kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, vključno z nedovoljenim prometom z ogroženimi živalskimi
ter rastlinskimi vrstami in podvrstami,
– omogočanje prepovedanega prehoda čez državno mejo
in bivanja v državi,
– umor in huda telesna poškodba,
– nedovoljena trgovina s človeškimi organi in tkivi,
– ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in jemanje
talcev,
– rasizem in ksenofobija,
– rop v skupini ali oborožen rop,
– nedovoljen promet s kulturnimi dobrinami, vključno s
starinami in umetniškimi deli,
– preslepitev,
– izsiljevanje in oderuštvo,
– ponarejanje industrijskih izdelkov in prodaja takih izdelkov,
– ponarejanje uradnih listin in promet z njimi,
– ponarejanje plačilnih sredstev,
– nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi
spodbujevalci rasti,
– nedovoljena trgovina z jedrskimi in radioaktivnimi
snovmi,
– trgovina z ukradenimi vozili,
– posilstvo,
– požig,
– kazniva dejanja iz pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča, ustanovljenega z Rimskim statutom,
– ugrabitev letala ali ladje,
– sabotaža.
(3) Pravna opredelitev kaznivega dejanja in predpisana
kazen za vrste kaznivih dejanj, naštete v prejšnjem odstavku, je
v izključni pristojnosti odreditvenega pravosodnega organa.
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Razlogi za zavrnitev predaje zahtevane osebe
9. člen
Predaja zahtevane osebe se zavrne v naslednjih pri
merih:
1. če je odrejen nalog za kaznivo dejanje, ki bi bilo v
Republiki Sloveniji obseženo z amnestijo, če bi bili organi
Republike Slovenije pristojni za pregon in sojenje storilcu
tega dejanja;
2. če je odrejen nalog za kaznivo dejanje, zaradi katerega je bila zahtevana oseba že pravnomočno oproščena ali
obsojena v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici ali tretji
državi, pod pogojem, da je v primeru izrečene kazni kazen že
prestala ali jo prestaja ali se po zakonodaji države, ki je kazen
izrekla, kazen ne more več izvršiti;
3. če je odrejen nalog za kaznivo dejanje, zaradi katerega je bil v Republiki Sloveniji zoper zahtevano osebo
pravnomočno ustavljen kazenski postopek ali je bila obtožba
pravnomočno zavrnjena ali kadar je pristojni državni tožilec
zavrgel kazensko ovadbo, ker je osumljenec izpolnil sporazum v postopku poravnavanja ali, ker je osumljenec po
navodilih državnega tožilca izpolnil naloge za zmanjšanje
ali odpravo škodljivih posledic kaznivega dejanja v skladu z
določili zakona, ki ureja kazenski postopek;
4. če je odrejen nalog za kaznivo dejanje, ki ga je storila
zahtevana oseba, ko še ni bila stara 14 let;
5. če je odrejen nalog za kaznivo dejanje, za katerega
bi v Republiki Sloveniji kazenski pregon ali izvršitev kazni
zastarala, če bi bilo domače sodišče pristojno za pregon ali
za izvršitev kazni;
6. če je odrejen nalog za kaznivo dejanje, ki ni kaznivo
po domačem kazenskem zakonu, pa ni moč uporabiti izjeme
iz drugega odstavka prejšnjega člena. Če je odrejen nalog
zaradi kaznivih dejanj, povezanih z davki in dajatvami, carino in deviznim poslovanjem, se predaje ne sme zavrniti iz
razloga, da domača zakonodaja ne odmerja enakih davkov,
dajatev ter carinskih in deviznih predpisov, kot zakonodaja
države odreditve;
7. če teče zoper zahtevano osebo kazenski postopek
v Republiki Sloveniji zaradi istega kaznivega dejanja, zaradi katerega je odrejen nalog, če gre za kaznivo dejanje,
storjeno proti Republiki Sloveniji, če gre za kaznivo dejanje,
storjeno proti državljanu Republike Slovenije pa, če ni dano
zavarovanje za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka
oškodovanca ali oškodovanke (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec);
8. če obstajajo utemeljeni razlogi za sklepanje, da je bil
nalog odrejen z namenom kazenskega pregona in kaznovanja
zahtevane osebe zaradi njenega spola, rase, vere, etničnega
porekla, državljanstva, jezika, političnega prepričanja ali spolne usmerjenosti ali bi bil lahko iz teh razlogov njen položaj
bistveno slabši;
9. če odreditveni pravosodni organ ni podal zagotovil,
določenih v 11. členu tega zakona.
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3. če je odrejen nalog zaradi izvršitve kazni zapora in je
zahtevana oseba državljan Republike Slovenije, ali državljan
članice, ki prebiva na ozemlju Republike Slovenije, ali tujec
z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, če
zahtevana oseba izjavi, da želi prestajati kazen v Republiki
Sloveniji, in če se domače sodišče zaveže, da bo izvršilo
sodbo sodišča države odreditve v skladu z domačim zakonom
(67. člen);
4. če je odrejen nalog zaradi kaznivih dejanj, ki se po
domačem kazenskem zakonu obravnavajo, kakor da so bila
v celoti ali delno storjena na ozemlju Republike Slovenije in
državni tožilec izjavi, da bo predlagal uvedbo kazenskega
postopka;
5. če je odrejen nalog zaradi kaznivih dejanj, ki so bila
storjena zunaj ozemlja države odreditve, domač kazenski zakon pa ne dovoljuje pregona za ista dejanja, kadar so storjena
zunaj ozemlja Republike Slovenije.
Zagotovila
11. člen
(1) Domače sodišče pred odločitvijo o predaji od odreditvenega pravosodnega organa lahko zahteva naslednja
zagotovila:
1. da bo imela zahtevana oseba, ki je bila obsojena v
nenavzočnosti, pa ni bila osebno vabljena, niti kako drugače
obveščena o kraju in datumu obravnave, pravico zahtevati
obnovo postopka oziroma ponovno sojenje v državi odreditve
in biti navzoča pri razglasitvi sodbe, če je bil odrejen nalog
zaradi izvršitve kazni;
2. da zakonodaja države odreditve daje možnost pomilostitve obsojenca ali revizije izrečene kazni, bodisi na zahtevo
obsojenca ali po uradni dolžnosti, najpozneje v dvajsetih letih
od pravnomočnosti sodbe, če je bil odrejen nalog zaradi kaznivega dejanja, za katerega je v državi odreditve predpisana
kazen dosmrtnega zapora;
3. da bo zahtevana oseba po končanem postopku vrnjena v Republiko Slovenijo, če je bil nalog odrejen zaradi izvedbe kazenskega postopka in je zahtevana oseba državljan
Republike Slovenije, državljan države članice, ki prebiva na
ozemlju Republike Slovenije, ali tujec z dovoljenjem za stalno
bivanje v Republiki Sloveniji in če se domače sodišče zaveže
s pisno izjavo, da bo izvršilo sodbo sodišča države odreditve
v skladu z domačim zakonom.
(2) Zagotovila morajo biti dana v roku, ki ga določi domače sodišče.
Stroški
12. člen
(1) Stroški, ki nastanejo na ozemlju Republike Slovenije
zaradi postopanja po tem poglavju, so stroški kazenskega
postopka.
(2) Druge stroške krije država odreditve.

Fakultativni razlogi za zavrnitev predaje zahtevane osebe
10. člen
(1) Predaja zahtevane osebe se lahko zavrne v naslednjih primerih:
1. če teče zoper zahtevano osebo kazenski postopek
v Republiki Sloveniji zaradi istega kaznivega dejanja, zaradi
katerega je odrejen nalog, tudi če niso podani razlogi iz 6.
točke prejšnjega člena, če bi se kazenski postopek očitno
lažje izvedel v Republiki Sloveniji;
2. če je bila v Republiki Sloveniji s pravnomočnim sklepom zahteva za preiskavo zavrnjena, ker ni bil podan utemeljen sum, da je zahtevana oseba storila kaznivo dejanje,
zaradi katerega je odrejen nalog in državni tožilec izjavi, da
bo znova predlagal uvedbo kazenskega postopka;

2. poglavje
Postopek odločanja o izvršitvi naloga
Pristojnost
13. člen
(1) Za izvedbo postopka za predajo osebe drugi državi
članici je pristojen preiskovalni sodnik, na katerega območju
ima zahtevana oseba stalno ali začasno prebivališče ali na
katerega območju se najde.
(2) Če preiskovalni sodnik, ki prejme nalog, ni krajevno
pristojen, ga takoj pošlje pristojnemu sodniku in o tem obvesti
odreditveni pravosodni organ.

Uradni list Republike Slovenije
Občevanje pristojnih organov
14. člen
(1) Odreditveni in izvršitveni pravosodni organi praviloma
občujejo neposredno.
(2) Če je država odreditve ali izvršitve v nalogu določila
centralni organ, poteka občevanje preko tega organa. Ministrstvo vodi seznam centralnih organov držav članic.
(3) Za ugotavljanje pristojnega odreditvenega ali izvršitvenega organa se lahko opravljajo poizvedbe s pomočjo Eurojusta ali kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže.
(4) Nalog in druga pisanja v zvezi z izvajanjem tega zakona se posredujejo v izvirniku, overjeni kopiji ali drugi pisni obliki
po pošti, po telefaksu, v elektronski obliki ali z drugim varnim
tehničnim sredstvom, ki med prenosom varuje tajnost podatkov
ter izvršitvenemu pravosodnemu organu omogoča preveriti
verodostojnost pošiljatelja in podatkov.
(5) Če obstajajo težave pri pošiljanju ali preverjanju verodostojnosti dokumentacije, ki se ne morejo odpraviti neposredno, se nalog in druga pisanja lahko pošiljajo tudi s posredovanjem ministrstva.
Jezik
15. člen
Če nalog ni sestavljen v slovenskem jeziku ali mu ni
priložen prevod v slovenski ali angleški jezik, preiskovalni sodnik o tem obvesti odreditveni pravosodni organ ter mu določi
primeren rok, ki ne sme biti daljši od desetih dni, da predloži
prevod v slovenski ali angleški jezik. Če je zahtevani osebi
vzeta prostost, lahko preiskovalni sodnik odredi prevod naloga
v slovenski ali angleški jezik.
Pravice zahtevane osebe
16. člen
(1) Zahtevana oseba mora imeti zagovornika ves čas
postopka za predajo od privedbe k preiskovalnemu sodniku
oziroma od prvega naroka o odločanju o predaji do izvršitve
predaje. Če si zahtevana oseba ne vzame zagovornika, ji ga
predsednik sodišča postavi po uradni dolžnosti.
(2) Zahtevana oseba ima pravico do prevajanja v skladu
z določili zakona, ki ureja kazenski postopek. Zahtevani osebi
mora biti, če tako zahteva, nalog pisno preveden v njen jezik
ali v drug jezik, ki ga razume.
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da je pristojni organ na njeno željo dolžan o odvzemu prostosti
obvestiti njene najbližje. Če zahtevana oseba ni državljan Republike Slovenije, mora biti poučena tudi o tem, da je pristojni
organ na njeno zahtevo dolžan o odvzemu prostosti obvestiti
tudi konzulat njene države.
(2) Prijeto osebo morajo policisti takoj, oziroma v primeru
iz tretjega odstavka prejšnjega člena najpozneje v oseminštiridesetih urah, privesti k pristojnemu preiskovalnemu sodniku.
Ob privedbi policisti sporočijo preiskovalnemu sodniku, zakaj in
kdaj je bila privedenemu odvzeta prostost. V primeru iz tretjega
odstavka prejšnjega člena policisti preiskovalnemu sodniku
predložijo nalog ali kopijo naloga.
Zaslišanje zahtevane osebe
19. člen
(1) Preiskovalni sodnik preveri istovetnost privedene osebe, nato pa jo pouči o njenih pravicah iz prvega odstavka
prejšnjega člena.
(2) Preiskovalni sodnik mora privedeno osebo brez odlašanja, najkasneje pa v oseminštiridesetih urah, odkar mu
je bila pripeljana, zaslišati v zvezi s pogoji za dopustnost izvršitve naloga iz 8. člena in razlogi za zavrnitev predaje iz 9. in
10. člena tega zakona ter ji ob tem naznaniti vsebino naloga in
jo poučiti o možnosti soglašanja s predajo. Na zaslišanju mora
biti prisoten pristojni državni tožilec.
(3) Preiskovalni sodnik lahko v primerih, ko je to potrebno zaradi izvedbe zaslišanja iz prejšnjega odstavka in zaradi
zagotovitve oziroma postavitve zagovornika privedeni osebi, s
sklepom odredi pridržanje za potreben čas, vendar najdalj za
oseminštirideset ur od ure, ko mu je bila oseba privedena. Za
pritožbo zoper ta sklep se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek.
Narok za odločitev o predaji

17. člen
(1) Ko preiskovalni sodnik prejme nalog na predpisanem
obrazcu in njegov prevod v slovenski ali angleški jezik, preveri,
če obsega potrebne podatke za odločanje o njegovi izvršitvi
in če izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega zakona. Če je nalog v
bistvenih delih nepopoln, preiskovalni sodnik organu države odreditve določi primeren rok, v katerem naj mu ta pošlje dodatne
podatke, potrebne za začetek postopka odločanja.
(2) Če so izpolnjeni vsi pogoji iz prejšnjega odstavka, preiskovalni sodnik izda odredbo za privedbo zahtevane osebe.
(3) Če je izdan nalog, smejo policisti ali policistke (v nadaljnjem besedilu: policisti) zahtevano osebo prijeti tudi brez
predhodne odredbe za privedbo iz prejšnjega odstavka, če
obstaja nevarnost, da bi pobegnila ali se skrila.

20. člen
(1) Po zaslišanju iz prejšnjega člena se opravi narok za
odločitev o predaji zahtevane osebe. Na predlog zahtevane
osebe, njenega zagovornika, pristojnega državnega tožilca ali
po odločitvi preiskovalnega sodnika se narok za odločitev o
predaji lahko preloži zaradi priprave obrambe, pregleda spisa
ali pridobitve prevodov in drugih potrebnih pisanj.
(2) Preiskovalni sodnik mora zahtevano osebo poučiti, da
je soglasje k predaji prostovoljno, da ga ne more preklicati ter
opozoriti, da bo v tem primeru o predaji odločeno po skrajšanem postopku v desetih dneh.
(3) Preiskovalni sodnik zahtevano osebo pouči o pomenu
načela specialnosti (4. člen), da se uporabi tega načela lahko
odpove, posledicah odpovedi ter o tem, da je odpoved prostovoljna in je ne more preklicati.
(4) Če zahtevana oseba izjavi, da soglaša s predajo, poda
svoje soglasje in morebitno odpoved načelu specialnosti pred
preiskovalnim sodnikom. Pouk iz prejšnjih odstavkov, soglasje
in odpoved načelu specialnosti ter izjava osebe, da je bilo
soglasje oziroma odpoved dana prostovoljno in v navzočnosti
zagovornika, se zapišejo v zapisnik.
(5) Če preiskovalni sodnik osebi ni dal pouka iz prvega
odstavka prejšnjega člena, drugega in tretjega odstavka tega
člena, ali ta pouk ni zapisan, ali če je oseba podala izjavo brez
navzočnosti zagovornika, domače sodišče ne sme opreti odločbe o predaji na izjavo zahtevane osebe.

Pravni pouk zahtevani osebi in privedba

Odločitev o predaji s soglasjem

18. člen
(1) Ob prijetju mora policija zahtevano osebo poučiti, da
ji je vzeta prostost na podlagi naloga ter o tem, katera država
in zakaj zahteva njeno prijetje in predajo. Takoj mora biti poučena, da ni dolžna ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje
pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izbere, in o tem,

21. člen
(1) Če zahtevana oseba soglaša s svojo predajo, mora
preiskovalni sodnik brez odlašanja, najkasneje pa v oseminštiridesetih urah, odločiti o predaji.
(2) Predaja se dovoli s sklepom, ki obsega naslednje
podatke:

Začetek postopka
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a) ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo
zahtevane osebe,
b) državo članico, kateri se zahtevana oseba predaja,
c) opis kaznivega dejanja, zaradi katerega se predaja,
č) navedbo, da je zahtevana oseba soglašala s predajo,
d) navedbo, da se je zahtevana oseba odpovedala načelu
specialnosti,
e) navedbo, da se zahtevane osebe ne sme izročiti tretji državi zaradi kaznivega dejanja, storjenega pred njeno predajo,
f) navedbo, kdaj je bila zahtevani osebi odvzeta prostost
na podlagi naloga in koliko časa je odvzem prostosti trajal.
(3) Če se zahtevana oseba ni odpovedala načelu specialnosti, mora sklep vsebovati tudi navedbo, da se zahtevane
osebe ne sme preganjati ali zoper njo izvršiti kazen ali predati
drugi državi članici zaradi drugega kaznivega dejanja, ki ga je
storila pred predajo.
(4) Sklep se vroči zahtevani osebi, zagovorniku in državnemu tožilcu.
(5) Zoper sklep preiskovalnega sodnika se smeta zahtevana oseba in zagovornik pritožiti na izvenobravnavni senat
okrožnega sodišča v štiriindvajsetih urah od ure, ko jima je
bil sklep vročen. Senat mora o pritožbi odločiti v oseminštiridesetih urah.
Odločitev o predaji brez soglasja
22. člen
(1) Če zahtevana oseba ne soglaša s predajo, jo preiskovalni sodnik takoj zasliši o možnih razlogih za zavrnitev predaje. Pri zaslišanju morata biti navzoča zagovornik in pristojni
državni tožilec, ki lahko podajata svoje predloge in stališča.
(2) Zaslišanje se opravi ob smiselni uporabi zakona, ki
ureja kazenski postopek glede zaslišanja obdolženca.
(3) Preiskovalni sodnik lahko zahteva od odreditvenega
pravosodnega organa dodatne podatke ali zagotovila, zlasti
glede na določbe 9., 10., 11. in prvega odstavka 17. člena
tega zakona ter določi primeren rok za njihov prejem, lahko
pa opravi tudi druga poizvedovalna dejanja, da se ugotovi, ali
so podani pogoji za predajo zahtevane osebe. Če teče zoper
zahtevano osebo kazenski postopek v Republiki Sloveniji zaradi istega ali kakšnega drugega kaznivega dejanja, navede
preiskovalni sodnik to v spisih.
(4) Sklep o dovolitvi ali zavrnitvi predaje izda izvenobravnavni senat okrožnega sodišča, na obrazložen predlog
preiskovalnega sodnika.
(5) Pisni sklep o dovolitvi predaje obsega naslednje podatke:
a) ime, priimek, datum in kraj rojstva, prebivališče ter
državljanstvo zahtevane osebe,
b) državo članico, kateri se predaja,
c) opis kaznivega dejanja, zaradi katerega se predaja,
č) navedbo, da se zahtevane osebe ne sme preganjati,
zoper njo izvršiti kazen, predati drugi državi članici ali izročiti
tretji državi zaradi drugega kaznivega dejanja, storjenega pred
njegovo predajo,
d) navedbo, kdaj je bila zahtevani osebi odvzeta prostost
na podlagi naloga in koliko časa je odvzem prostosti trajal.
(6) Sklep se vroči zahtevani osebi, zagovorniku in državnemu tožilcu.
(7) Zoper sklep senata se smejo zahtevana oseba, zagovornik in državni tožilec pritožiti v oseminštiridesetih urah od
ure, ko jim je bil sklep vročen. Senat višjega sodišča mora o
pritožbi odločiti v treh dneh.
(8) Vsaka zavrnitev predaje mora biti obrazložena in sporočena odreditvenemu pravosodnemu organu.
Pripor
23. člen
(1) Evropski nalog za prijetje in predajo ali razpis ukrepa
v Schengenskem informacijskem sistemu, skladno z določbami
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95. člena Konvencije o postopni odpravi preverjanj na skupnih
mejah z dne 19. 6. 1985, se štejeta za prošnjo za odreditev
pripora in izvedbo postopka predaje.
(2) Za uspešno izvedbo postopka predaje zahtevane osebe in če so podane okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bo
zahtevana oseba pobegnila, preiskovalni sodnik na podlagi
odločbe odreditvenega pravosodnega organa ali na predlog
pristojnega državnega tožilca odloči, ali bo zoper zahtevano
osebo odredil pripor ali katerega od drugih ukrepov za zagotovitev navzočnosti ob smiselni uporabi določb zakona, ki ureja
kazenski postopek.
(3) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči zahtevani osebi,
zagovorniku in državnemu tožilcu.
(4) Zoper sklep iz drugega odstavka tega člena se smejo
zahtevana oseba, zagovornik ali državni tožilec pritožiti na izvenobravnavni senat okrožnega sodišča v štiriindvajsetih urah
od ure, ko je bil sklep vročen zahtevani osebi. Senat mora o
pritožbi odločiti v oseminštiridesetih urah. Pritožba ne zadrži
izvršitve sklepa.
(5) Preiskovalni sodnik o sprejetem ukrepu nemudoma
obvesti odreditveni pravosodni organ.
(6) Po sklepu preiskovanega sodnika sme biti zahtevana
oseba v priporu največ mesec dni od dneva, ko ji je bila vzeta
prostost. Po tem času sme biti pridržana v priporu samo na
podlagi sklepa o podaljšanju pripora.
(7) Pripor se sme po sklepu izvenobravnavnega senata
okrožnega sodišča podaljšati, vendar skupaj ne sme trajati
več kot devet mesecev. Sklep o podaljšanju pripora izda senat
na obrazložen predlog preiskovalnega sodnika ali pristojnega
državnega tožilca. S predlogom morata biti najmanj tri dni pred
iztekom roka iz prejšnjega in tega odstavka seznanjena zahtevana oseba in njen zagovornik, ki se lahko pred odločitvijo
izjavita o navedbah. Senat lahko pripor podaljša vsakič za dva
meseca.
(8) Zoper sklep o podaljšanju pripora se smeta zahtevana
oseba in zagovornik pritožiti v treh dneh od dneva, ko jima je
bil sklep vročen. Višje sodišče mora o pritožbi odločiti v treh
dneh.
Zaseg predmetov in začasno zavarovanje zahtevka
za odvzem premoženjske koristi
24. člen
(1) Če odreditveni pravosodni organ tako odredi v nalogu
ali kadar je tako določeno v domačem kazenskem zakonu,
preiskovalni sodnik zaseže in odreditvenemu pravosodnemu
organu izroči predmete, ki utegnejo biti dokaz v kazenskem
postopku.
(2) Če odreditveni pravosodni organ v nalogu odredi začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi,
preiskovalni sodnik odredi začasno zavarovanje na premoženju
v Republiki Sloveniji.
(3) O zasegu iz prejšnjih odstavkov sodišče odloči v sklepu, s katerim odloči o predaji.
(4) Sodišče pri odločanju po prvem ali drugem odstavku
tega člena ne ugotavlja dvojne kaznivosti, če je odreditveni
pravosodni organ v nalogu navedel, da gre za eno izmed vrst
kaznivih dejanj iz drugega odstavka 8. člena tega zakona.
(5) Predmeti, premoženjska korist oziroma premoženje
iz prejšnjih odstavkov se zasežejo in izročijo tudi v primeru, ko
se predaje ne more izvršiti zaradi smrti ali pobega zahtevane
osebe.
(6) Če je domače sodišče predmete, premoženjsko korist
oziroma premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena
zaseglo v kazenskem postopku, ki je v teku, predmete zadrži
ali jih začasno izroči državi odreditve pod pogojem, da jih ta
vrne.
(7) Država odreditve vrne predmete iz prvega in drugega
odstavka tega člena, če je do njih upravičena država izvršitve
ali tretja oseba. Stroške prevzema, hrambe in vrnitve predmetov nosi država odreditve.
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Roki za odločitev o predaji zahtevane osebe

Predaja izročene osebe

25. člen
(1) Postopek za predajo mora biti hiter.
(2) Če zahtevana oseba soglaša s predajo, je treba pravnomočno odločiti o predaji v desetih dneh po danem soglasju.
(3) Če zahtevana oseba ne soglaša s predajo, je treba
pravnomočno odločiti o predaji v šestdesetih dneh po prijetju
ali prvem zaslišanju zahtevane osebe.
(4) Če se o predaji ne more odločiti v rokih iz drugega
in tretjega odstavka tega člena, domače sodišče o tem takoj
obvesti odreditveni pravosodni organ ter pojasni razloge za
zamudo. V takem primeru se rok lahko podaljša za dodatnih
trideset dni.
(5) Če se zaradi izjemnih okoliščin o predaji ne more
odločiti v rokih iz tega člena, domače sodišče o tem takoj obvesti Eurojust ter pojasni razloge za zamudo. Če druga država
članica večkrat zamuja roke pri izvrševanju naloga za prijetje,
sodišče o tem obvesti Svet Evropske Unije. Obveščanje poteka
s posredovanjem ministrstva.
(6) Dokler ni izvedena predaja, mora sodišče z uporabo
ustreznih ukrepov za zagotovitev navzočnosti zahtevane osebe
storiti vse potrebno, da se bo zahtevana oseba lahko predala.

28. člen
(1) Če je zahtevana predaja osebe, ki jo je Republiki
Sloveniji izročila tretja država pod pogojem, da se ne sme preganjati ali zoper njo ne sme izvršiti kazen ali izročiti drugi državi
v pregon, mora domače sodišče, ne glede na določbe tega
zakona, ta pogoj spoštovati. Preiskovalni sodnik mora pristojni
organ tretje države, ki je izročila osebo, brez odlašanja zaprositi
za soglasje za predajo te osebe državi odreditve, v skladu z
mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
(2) Roki iz 25. člena tega zakona začnejo teči z dnem, ko
preiskovalni sodnik prejme soglasje iz prejšnjega odstavka.
(3) Dokler država, ki je zahtevano osebo izročila, ne sprejme odločitve, mora domače sodišče z uporabo ustreznih ukrepov za zagotovitev navzočnosti zahtevane osebe storiti vse
potrebno, da se bo zahtevana oseba lahko predala.

Zaslišanje ali začasna premestitev zahtevane osebe
med postopkom za predajo
26. člen
(1) Na predlog odreditvenega pravosodnega organa in
pod pogojem, da je nalog odrejen zaradi izvedbe kazenskega
postopka, preiskovalni sodnik v času do predaje:
a) zasliši zahtevano osebo o kaznivem dejanju, zaradi
katerega je odrejen nalog ali
b) dovoli začasno premestitev zahtevane osebe v državo
odreditve.
(2) Podrobnosti v zvezi z zaslišanjem ter pogoje in trajanje
začasne premestitve zahtevane osebe določita preiskovalni
sodnik in odreditveni pravosodni organ v medsebojnem pisnem
sporazumu, ki mora biti obvezujoč za vse organe v državi
odreditve.
(3) Preiskovalni sodnik zasliši zahtevano osebo v skladu
z določbami zakona, ki ureja kazenski postopek in v skladu s
sporazumom iz prejšnjega odstavka. Pri zaslišanju morata biti
navzoča zagovornik in državni tožilec, lahko pa je navzoča tudi
druga oseba, ki je bila določena v skladu z zakonodajo države
odreditve.
(4) Če preiskovalni sodnik oceni, da se bo zaslišanje
zahtevane osebe očitno lažje in učinkoviteje izvedlo v državi
odreditve, ali če za to obstajajo drugi tehtni razlogi s pisno
odredbo dovoli začasno premestitev zahtevane osebe. Na predlog zahtevane osebe mora država odreditve omogočiti njeno
vrnitev v Republiko Slovenijo, da bi se lahko udeležila dejanj v
postopku za predajo.
Imuniteta
27. člen
(1) Če zahtevana oseba uživa imuniteto, preiskovalni
sodnik zahteva od pristojnih organov, da začnejo postopek
odvzema imunitete.
(2) Če je zahtevana oseba, ki uživa imuniteto, državljan
druge države ali pripadnik ali pripadnica mednarodne organizacije, mora postopek odvzema imunitete zahtevati odreditveni
pravosodni organ.
(3) Roki iz 25. člena tega zakona začnejo teči z dnem, ko
preiskovalni sodnik dobi pisno obvestilo o odvzemu imunitete.
(4) Če je zahtevani osebi odvzeta imuniteta, mora domače sodišče z uporabo ustreznih ukrepov za zagotovitev navzočnosti zahtevane osebe storiti vse potrebno, da se zahtevana
oseba lahko preda.

3. poglavje
Odločitev v primeru več nalogov in v primeru sočasnega
naloga ter zahteve za izročitev
Pristojnost za odločanje v primeru več nalogov
29. člen
Če so nalog zoper zahtevano osebo odredili pravosodni
organi več držav članic, odloči o tem, kateri državi članici bo
zahtevana oseba predana, izvenobravnavni senat okrožnega
sodišča po postopku, določenem v tem zakonu.
Postopek odločanja
30. člen
(1) Če je preiskovalni sodnik, pred katerim teče postopek
za predajo, obveščen, da je zoper zahtevano osebo odrejenih
več nalogov in če še ni bil izdan sklep o dovolitvi predaje, prekine postopek za predajo, če pa je spis že v odločanju pri senatu,
zahteva vrnitev spisa in po prejemu drugega naloga ali nalogov
izvede enoten postopek za predajo ter ga predloži v odločitev
senatu iz prejšnjega člena. Preden predloži zadevo v odločanje
senatu, lahko preiskovalni sodnik pridobi mnenje Eurojusta.
(2) Pri odločitvi, kateri državi članici se bo zahtevana oseba predala, senat ustrezno upošteva vse okoliščine primera,
še posebno težo kaznivega dejanja, kraj storitve kaznivega
dejanja, datume posameznih nalogov in dejstvo, ali so odrejeni
zaradi izvedbe kazenskega postopka ali zaradi izvršitve kazni
zapora.
(3) Sklep se vroči zahtevani osebi, zagovorniku in državnemu tožilcu.
(4) Zoper sklep se smejo pritožiti zahtevana oseba, zagovornik in državni tožilec v treh dneh, odkar jim je bil sklep
vročen. O pritožbi odloča višje sodišče.
(5) Preiskovalni sodnik o končni odločitvi neposredno obvesti vse odreditvene pravosodne organe.
Pristojnost za odločanje v primeru sočasnega naloga ter
zahteve za izročitev
31. člen
Če je zoper isto osebo pravnomočno odločeno, da se preda državi članici in izroči tretji državi, odloči o tem, ali se osebo
preda državi članici ali izroči tretji državi, senat treh sodnikov
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Postopek odločanja
32. člen
(1) Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri odločanju
ustrezno upošteva vse okoliščine primera, zlasti tiste iz drugega odstavka 30. člena tega zakona in tiste, ki so določene z
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ustreznimi mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko
Slovenijo.
(2) Zoper sklep se smejo pritožiti oseba, ki se mora predati ali izročiti, zagovornik in državni tožilec v treh dneh od dneva,
ko jim je bil sklep vročen. O pritožbi odloča senat petih sodnikov
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
(3) Preiskovalni sodnik o odločitvi Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije obvesti pravosodne organe, ki so odredili
nalog ali zahtevali izročitev.
(4) Določbe 29., 30. in 31. člena tega zakona in določbe
prejšnjih odstavkov tega člena ne vplivajo na obveznosti, ki
jih ima Republika Slovenija do Mednarodnega kazenskega
sodišča, ustanovljenega z Rimskim statutom in drugih mednarodnih kazenskih sodišč, v skladu z mednarodnimi pogodbami,
ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
4. poglavje
Izvršitev predaje zahtevane osebe
Obveščanje
33. člen
(1) Preiskovalni sodnik takoj obvesti odreditveni pravosodni organ o pravnomočni odločitvi o predaji zahtevane osebe.
(2) Ob predaji zahtevane osebe je potrebno predložiti
odreditvenemu pravosodnemu organu vse podatke v zvezi
s trajanjem in vrsto ukrepov za zagotovitev navzočnosti iz
23. člena tega zakona.
Predaja zahtevane osebe
34. člen
(1) Po pravnomočnosti sklepa o predaji preiskovalni sodnik brez odlašanja odredi predajo zahtevane osebe. Pisna
odredba se nemudoma pošlje policiji v izvršitev. Policija se s
pristojnimi organi države odreditve dogovori o načinu, času
in kraju predaje zahtevane osebe, ki mora biti izvršena brez
odlašanja, najkasneje pa v desetih dneh po pravnomočnosti
sklepa o predaji.
(2) Če predajo zahtevane osebe v roku iz prejšnjega
odstavka preprečijo okoliščine, na katere državi članici ne moreta vplivati, preiskovalni sodnik ali policija o tem takoj obvesti
odreditveni pravosodni organ, s katerim se dogovori za nov
način, čas ali kraj predaje, ki mora biti izvršena v naslednjih
desetih dneh.
(3) Predaja zahtevane osebe se lahko izjemoma začasno
preloži zaradi resnih humanitarnih razlogov, zlasti če obstaja
verjetnost, da bi predaja očitno huje ogrozila življenje ali zdravje
zahtevane osebe. Predaja se izvrši takoj, ko ti razlogi prenehajo. O tem preiskovalni sodnik obvesti odreditveni pravosodni
organ, s katerim se dogovori o novem načinu, času ali kraju
predaje, ki mora biti izvršena v naslednjih desetih dneh.
(4) Predajo zahtevane osebe izvršijo policisti tako, da
zahtevano osebo odpeljejo do meje in predajo pristojnim organom države odreditve.
(5) Če je zahtevana oseba po preteku rokov iz drugega in
tretjega odstavka tega člena še vedno v priporu, preiskovalni
sodnik pripor odpravi in zahtevano osebo izpusti. Izpustitev
zahtevane osebe ne preprečuje njene poznejše predaje.
Odložena ali začasna predaja zahtevane osebe
35. člen
(1) Predajo zahtevane osebe se lahko odloži, če teče
zoper njo kazenski postopek pred domačim sodiščem ali zaradi
prestajanja kazni, izrečene za drugo kaznivo dejanje, kot je
tisto v nalogu. O odložitvi predaje odloči sodišče, ki odloča o
predaji, v sklepu o predaji zahtevane osebe.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se zahtevano osebo
lahko začasno preda državi odreditve pod pogoji, ki jih v med-
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sebojnem pisnem sporazumu določita sodišče, pred katerim
teče kazenski postopek, ali sodišče, pristojno za izvršitev kazni,
in odreditveni pravosodni organ. V sporazumu določeni pogoji
so zavezujoči za vse organe v državi odreditve.
Prevoz čez ozemlje Republike Slovenije
36. člen
(1) O prošnji za prevoz zahtevane osebe, ki jo država
članica preda drugi državi članici, čez ozemlje Republike Slovenije, odloča ministrstvo.
(2) Prošnja za prevoz mora vsebovati naslednje podatke:
a) ime, priimek, datum in kraj rojstva, prebivališče ter
državljanstvo zahtevane osebe,
b) kopijo naloga,
c) zakonsko označbo kaznivega dejanja,
č) opis kaznivega dejanja, vključno z datumom in krajem
storitve.
(3) Če je zahtevana oseba državljan Republike Slovenije, državljan države članice, ki prebiva na ozemlju Republike
Slovenije, ali tujec z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki
Sloveniji, in je bil nalog odrejen zaradi izvedbe kazenskega postopka, se prevoz dovoli pod pogojem, da se zahtevana oseba,
če to zahteva, po koncu sojenja vrne v Republiko Slovenijo, da
bi prestala kazen po sodbi sodišča države odreditve v skladu
z domačim zakonom.
(4) Če je oseba državljan Republike Slovenije, državljan
države članice, ki prebiva na ozemlju Republike Slovenije ali
tujec z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji,
in je bil nalog izdan zaradi izvršitve kazni zapora, se prevoz
zavrne. Prevoz se dovoli, če zahtevana oseba, ki ni državljan
Republike Slovenije, izrecno izjavi, da želi prestajati kazen v
državi odreditve.
(5) Prošnja za prevoz in podatki iz drugega odstavka
tega člena se lahko pošljejo po vsakem sredstvu, ki omogoča pošiljanje pisnih dokumentov. Država članica, ki odloča o
dovolitvi prevoza, pošlje uradno obvestilo o svoji odločitvi po
enaki poti.
(6) Ministrstvo o svoji odločitvi obvesti organ, ki prosi
za prevoz, in policijo, ki izvede spremstvo osebe čez ozemlje
Republike Slovenije.
(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo v primeru zračnega prevoza brez načrtovanega vmesnega pristanka. V primeru nenačrtovanega pristanka ministrstvo od države odreditve zahteva, da mu posreduje podatke iz drugega odstavka
tega člena.
Prevoz čez ozemlje druge države članice
37. člen
(1) Če je zaradi izvršitve evropskega naloga za prijetje in
predajo, ki ga je izdalo domače sodišče, potreben prevoz preko
ozemlja druge države članice, pošlje sodišče pristojnemu organu te države dokumentacijo iz drugega odstavka prejšnjega
člena in prosi za dovoljenje za prevoz. Ministrstvo vodi seznam
pristojnih organov držav članic.
(2) Če je zaradi izvršitve izročitve osebe iz tretje države
potreben prevoz preko ozemlja druge države članice, pošlje sodišče ministrstvu dokumentacijo iz drugega odstavka prejšnjega člena, da lahko ministrstvo prosi za dovoljenje za prevoz.
5. poglavje
Soglasje za pregon ali izročitev
za druga kazniva dejanja
Pristojnost za odločanje o soglasju
38. člen
O prošnji pravosodnega organa države članice za soglasje, da osebo, ki jo je predala Republika Slovenija, lahko

Uradni list Republike Slovenije
preganja ali zoper njo izvrši kazen ali preda drugi državi
članici zaradi drugega kaznivega dejanja, ki ga je storila pred
predajo, odloča preiskovalni sodnik sodišča, ki je dovolilo
predajo. Prošnja mora vsebovati podatke iz 36. člena tega
zakona.
Postopek
39. člen
(1) Preiskovalni sodnik odloči o soglasju s pisno odredbo
brez zaslišanja predane osebe. Soglasje se izda, če so izpolnjeni pogoji iz 8. člena tega zakona. Soglasja se ne izda le, če
so podani razlogi po 9., 10. in 11. členu tega zakona. Odločitev
mora biti sprejeta najpozneje v tridesetih dneh po prejemu
prošnje. Soglasje se posreduje na način, določen v prvem
odstavku 42. člena tega zakona.
(2) O prošnji pravosodnega organa države članice za
soglasje, da se osebo, ki jo je predala Republika Slovenija,
lahko izroči tretji državi, se odloči v skladu z mednarodnimi
pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
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Zaslišanje ali začasna premestitev
43. člen
(1) Če je nalog odrejen zaradi izvedbe kazenskega postopka, lahko domače sodišče, ki je odredilo nalog, od izvršitvenega pravosodnega organa zahteva, da zasliši zahtevano
osebo ali da jo zaradi zaslišanja oziroma navzočnosti na glavni
obravnavi začasno premesti v Republiko Slovenijo.
(2) Zaslišanja zahtevane osebe v državi izvršitve se
udeleži preiskovalni sodnik. Pri zaslišanju sta lahko navzoča
državni tožilec in zagovornik, razen če njuna navzočnost ni
dovoljena v skladu z zakonodajo države izvršitve. Preiskovalni sodnik mora na primeren način in pravočasno obvestiti
državnega tožilca in zagovornika, kdaj in kje bo zaslišanje
zahtevane osebe.
(3) Podrobnosti v zvezi z zaslišanjem ter pogoje in trajanje
začasne premestitve določita domače sodišče in izvršitveni
pravosodni organ v medsebojnem pisnem sporazumu, ki je
obvezujoč za vse organe v Republiki Sloveniji.
Izjeme od načela specialnosti

6. poglavje
Postopek in pogoji za odreditev naloga
Dopustnost odreditve naloga v Republiki Sloveniji
40. člen
Nalog se sme odrediti na predlog državnega tožilca ali po
uradni dolžnosti, če je v Republiki Sloveniji zoper obdolženca
odrejen pripor zaradi kaznivega dejanja, za katerega se storilec
ali storilka (v nadaljnjem besedilu: storilec) preganja po uradni
dolžnosti in je zanj v domačem kazenskem zakonu predpisana kazen zapora najmanj enega leta ali zaradi izvršitve kazni
zapora oziroma varnostnega ali drugega ukrepa, ki se izvršuje
z odvzemom prostosti, najmanj štirih mesecev.
Vsebina in oblika naloga
41. člen
(1) Domače sodišče, pred katerim teče kazenski postopek, ali domače sodišče, ki je pristojno za izvršitev kazni, izda
nalog na obrazcu, ki je določen v Prilogi 1 tega zakona in je
njegov sestavni del.
(2) Izvirnik naloga mora biti preveden v uradni jezik ali
enega od uradnih jezikov države izvršitve ali v jezik, ki ga je
določila država članica.
Posredovanje naloga
42. člen
(1) Če je kraj stalnega ali začasnega prebivališča zahtevane osebe znan, oziroma če je znano, kje se ta oseba nahaja,
pošlje domače sodišče nalog neposredno izvršitvenemu pravosodnemu organu, na katerega območju zahtevana oseba
prebiva oziroma se nahaja.
(2) Če ni znano, kateri je pristojni izvršitveni pravosodni
organ, opravi domače sodišče poizvedbe preko kontaktnih točk
Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah, Eurojusta
ali pri ministrstvu.
(3) Če ni znano, kje se zahtevana oseba nahaja, pošlje
domače sodišče nalog policiji, ki postopa v skladu z določili
zakona, ki ureja kazenski postopek glede izvršitve tiralice.
(4) Zoper zahtevano osebo se lahko razpiše ukrep v
Schengenskem informacijskem sistemu, skladno z določbami
95. člena Konvencije o postopni odpravi preverjanj na skupnih
mejah z dne 19. 6. 1985, oziroma zakona, ki ureja policijo.
Ukrep v Schengenskem informacijskem sistemu, opremljen
s podatki iz obrazca, ki je določen v Prilogi 1 tega zakona, je
enakovreden nalogu.

44. člen
Načelo specialnosti iz 4. člena tega zakona se ne uporablja v naslednjih primerih:
1. če oseba, ki je imela možnost oditi z ozemlja Republike Slovenije, tega ne stori v petinštiridesetih dneh po svoji
dokončni izpustitvi ali se v Republiko Slovenijo po odhodu
znova vrne;
2. če je za drugo dejanje, ki ga je oseba storila pred predajo, predpisana le denarna kazen;
3. če se je oseba pred ali po predaji izrecno odpovedala
načelu specialnosti;
4. če država članica, ki je osebo predala, soglaša s
pregonom, izvršitvijo kazni ali predajo drugi državi članici,
zaradi drugega kaznivega dejanja, ki ga je oseba storila pred
predajo.
Odpoved načelu specialnosti
45. člen
(1) Oseba, ki je bila predana Republiki Sloveniji, se za
kazniva dejanja, storjena pred predajo, lahko odpove načelu
specialnosti pred domačim sodiščem, pred katerim teče kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, storjenega pred
predajo, ali pred preiskovalnim sodnikom sodišča, pristojnega
za izvršitev kazni ali za postopek predaje.
(2) Osebo iz prejšnjega odstavka se pouči o pomenu načela specialnosti, posledicah odpovedi načelu specialnosti ter
o tem, da je odpoved prostovoljna in da je ne more preklicati.
Predano osebo, ki nima zagovornika, se pouči, da ima pravico
vzeti si zagovornika po lastni izbiri.
(3) Pouk iz prejšnjega odstavka, odpoved načelu specialnosti ter izjava, da je bila odpoved dana prostovoljno, se
zapišejo v zapisnik. Če oseba ni bila poučena ali pouk ni zapisan, sodišče ne sme svoje odločbe opreti na izjavo predane
osebe.
(4) Če se oseba, ki je bila predana Republiki Sloveniji, ne
odpove načelu specialnosti, mora sodišče iz prvega odstavka
tega člena zaprositi za soglasje, da se predano osebo lahko
preganja, zoper njo izvrši kazen ali preda drugi državi članici zaradi drugega kaznivega dejanja, storjenega pred njeno
predajo.
Izročitev predane osebe tretji državi
46. člen
(1) Osebo, ki je bila predana Republiki Sloveniji, se ne
sme izročiti tretji državi brez soglasja države članice, ki je osebo predala. Prošnjo za izdajo soglasja poda domače sodišče
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v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko
Slovenijo.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja v razmerju do držav
članic, za katere se na podlagi obvestila generalnemu sekretarju Sveta Evropske unije šteje, da je njihovo soglasje za
nadaljnjo izročitev tretji državi izdano.

Uradni list Republike Slovenije
Pošiljanje prošenj za pravno pomoč

7. poglavje
Splošne določbe

49. člen
(1) Pošiljanje prošenj za pravno pomoč in odgovorov nanje
poteka neposredno med pristojnimi organi držav članic v pisni
ali drugačni obliki, ki omogoča pisni zapis, na podlagi katerega
lahko zaprošena država ugotovi verodostojnost prošnje.
(2) V primerih, za katere mednarodna pogodba tako določa, se prošnje lahko pošiljajo tudi preko osrednjih organov
držav članic ali preko pristojne enote policije.
(3) Ministrstvo je pristojno za pomoč sodiščem in pravosodnim organom držav članic v zvezi s pošiljanjem in prejemanjem prošenj za mednarodno pravno pomoč in odgovorov
nanje v primerih, ko pristojni organ ni znan.

Obseg pravne pomoči

Pošiljanje in vročanje pisanj

47. člen
(1) Pravna pomoč po tem zakonu je sodelovanje pristojnih
organov Republike Slovenije s pristojnimi organi držav članic,
ki se izvaja:
1. v kazenskih postopkih, ki tečejo za kazniva dejanja, za
katera je kaznovanje v trenutku zaprosila za pravno pomoč v
pristojnosti pravosodnih organov države prosilke;
2. v postopkih prekrškov in drugih kaznivih ravnanj, če
je zoper odločbo pristojnega organa dovoljeno sodno varstvo
pred sodiščem, ki je pristojno tudi za kazenske zadeve;
3. v postopkih iz 1. in 2. točke, ki se vodijo zoper pravne
osebe;
4. v postopkih za povrnitev škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic oseb, ki so bile neupravičeno obsojene ali
jim je bila neutemeljeno vzeta prostost.
(2) Pravna pomoč se izvaja zlasti z vročanjem pisanj in
izvedbo preiskovalnih dejanj ter drugih ukrepov za uspešno
izvedbo predkazenskega ali kazenskega postopka.

50. člen
(1) Pisanja pristojnih organov se osebam na ozemlju držav članic pošiljajo neposredno po pošti s priloženim potrdilom
o opravljeni osebni vročitvi, če mednarodna pogodba ne določa
drugače.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pisanja
lahko pošljejo preko pristojnih organov držav članic v naslednjih
primerih:
1. če je naslov osebe neznan ali nezanesljiv;
2. če predpisi o vročanju države prosilke zahtevajo drugačno potrdilo o vročitvi pisanj od potrdila, ki se ga prejme pri
vročanju po pošti;
3. če vročitev neposredno po pošti ni bila mogoča;
4. če država prosilka iz utemeljenih razlogov meni, da bo
pošiljanje po pošti neučinkovito ali neprimerno.
(3) Če se domneva, da naslovnik ne razume jezika pisanj,
jih je treba v celoti ali vsaj v pomembnih delih prevesti v jezik ali
enega od jezikov držav članice, na ozemlju katere je naslovnik.
Če je organu, ki je izdal pisanja, znano, da naslovnik razume
samo nek drug jezik, je treba pisanja ali vsaj njihove pomembne dele prevesti v ta drugi jezik.
(4) Če pisanje, ki ga je treba vročiti, nima pravnega pouka, mora biti v pisanju ali v priloženem obvestilu navedeno, da
pri organu, ki je pisanje izdal in katerega naslov mora biti naveden, naslovnik lahko zahteva pojasnilo o pravicah in dolžnostih
v zvezi z vročenim pisanjem.

III. DEL
PRAVNA POMOČ

Pristojni organi
48. člen
(1) Za pristojne organe iz prvega odstavka prejšnjega člena se štejejo sodišča, državna tožilstva ali upravni organi, zoper katerih odločbe je dovoljeno sodno varstvo pred sodiščem,
ki je pristojno tudi za kazenske zadeve, ter organi, pristojni za
izvrševanje kazenskih sankcij.
(2) Če je po pravu Republike Slovenije za odreditev
oziroma izvedbo dejanja oziroma ukrepa v zvezi s postopki iz
1., 3. in 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena pristojno
domače sodišče, je za pravno pomoč stvarno pristojno okrožno sodišče, na območju katerega se mora opraviti dejanje
oziroma ukrep. Če je pristojnih več sodišč, je krajevno pristojno sodišče, ki je pristojno za opravo prvega dejanja oziroma
ukrepa, navedenega v prošnji. Če ni mogoče ugotoviti, katero
sodišče je krajevno pristojno, je pristojno Okrožno sodišče v
Ljubljani.
(3) Če je po pravu Republike Slovenije za odreditev dejanja oziroma ukrepa iz prejšnjega odstavka pristojen državni
tožilec, se za določitev stvarne in krajevne pristojnosti smiselno
uporablja prejšnji odstavek.
(4) Če se prošnja za pravno pomoč nanaša na dejanja
iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki so po pravu
države prosilke prekrški ali druga kazniva ravnanja, je za pravno pomoč pristojno okrajno sodišče, na območju katerega se
mora opraviti dejanje oziroma ukrep, tudi če gre za prošnjo
upravnega organa države prosilke.
(5) Če se prošnja za pravno pomoč nanaša na odreditev
ukrepov oziroma izvedbo dejanj, za katera so po pravu Republike Slovenije pristojni različni organi, se pošlje krajevno pristojnemu državnemu tožilstvu, ki odredi ukrep oziroma izvede
dejanja, za katera je pristojno po pravu Republike Slovenije,
ter predlaga odreditev ukrepa oziroma izvedbo dejanja pristojnemu sodišču.

Navzočnost predstavnikov pristojnih organov in tistih,
ki so udeleženi pri postopku
51. člen
(1) Pristojni organi drugih držav članic na ozemlju Republike Slovenije ne smejo samostojno izvajati dejanj in ukrepov
v okviru pravne pomoči.
(2) Če mednarodna pogodba določa, da uradne osebe
držav članic lahko opravljajo posamična dejanja oziroma ukrepe na ozemlju druge države članice, se ta dejanja oziroma
ukrepi na ozemlju Republike Slovenije na prošnjo druge države
članice opravijo pod vodstvom uradnih oseb pristojnih organov
Republike Slovenije.
(3) Pristojni organ v Republiki Sloveniji ne sme zavrniti
obrazložene prošnje pristojnega organa druge države članice,
da so pri izvedbi pravne pomoči navzoči predstavniki pristojnih
organov držav članic in drugi udeleženci v postopku ter njihovi
pravni zastopniki, če je verjetno, da sta njihova navzočnost oziroma sodelovanje koristna za ustrezno izvedbo pravne pomoči.
Pristojni organ v Republiki Sloveniji na prošnjo pristojnega
organa države prosilke le-tega obvesti o času in kraju izvedbe
prošnje.
(4) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi, če je potrebna navzočnost predstavnikov pristojnih organov Republike Slovenije in drugih oseb iz
prejšnjega odstavka pri izvedbi pravne pomoči v drugi državi
članici.

Uradni list Republike Slovenije
Izmenjava podatkov brez prošnje
52. člen
(1) Domači pravosodni organ lahko brez predhodne prošnje pristojnim organom druge države članice pošlje ali od njih
prejme podatke v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih je pridobil pri
izvrševanju svojih pristojnosti, če oceni, da bi bili ti podatki lahko koristni za izvedbo predkazenskega ali kazenskega postopka ali ki bi lahko bili podlaga za prošnjo za pravno pomoč.
(2) Izmenjava podatkov iz prejšnjega odstavka ne vpliva na uvedbo ali vodenje kazenskih postopkov oziroma ne
vpliva na izvrševanje drugih pristojnosti organa, ki posreduje
podatke.
(3) Če je organ pri pošiljanju podatkov postavil za njihovo
uporabo kakšne pogoje, ti pogoji zavezujejo organ, ki je podatke prejel.
8. poglavje
Posebne oblike pravne pomoči
Odstop pregona
53. člen
(1) Če je na ozemlju Republike Slovenije storil kaznivo dejanje državljan druge države članice, ki ima stalno prebivališče
v drugi državi članici, se smejo tej državi odstopiti vsi kazenski
spisi za kazenski pregon in sojenje, če druga država članica
temu ne nasprotuje.
(2) Preden je izdan sklep o preiskavi, odloča o odstopu
pristojni državni tožilec. Med preiskavo odloča o tem na predlog državnega tožilca preiskovalni sodnik, do začetka glavne
obravnave pa izvenobravnavni senat okrožnega sodišča, tudi
če gre za zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišča.
(3) Pri odločanju o odstopu kazenskih spisov organi iz
prejšnjega odstavka upoštevajo tudi do tedaj nastale in bodoče
stroške predkazenskega oziroma kazenskega postopka.
(4) Odstop kazenskih spisov se sme dovoliti za kazniva
dejanja, za katera je predpisana kazen zapora do desetih let ter
za kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa.
(5) Ni dovoljen odstop kazenskih spisov, če je oškodovanec državljan Republike Slovenije, ki temu nasprotuje, razen
če je dano zavarovanje za uveljavitev njegovega premoženjskopravnega zahtevka.
(6) Ni dovoljen odstop kazenskih spisov, če je bil odrejen
zaseg ali začasno zavarovanje zahtevka za odvzem denarja
ali premoženja nezakonitega izvora iz 252. člena Kazenskega zakonika ali protipravno dane ali sprejete podkupnine iz
162., 168., 247., 248., 267., 268. in 269. člena Kazenskega
zakonika, razen v primerih, ko je sodišče navedene odredbe
izdalo na pobudo pristojnih organov druge države članice. V teh
primerih in v primerih, ko je bilo odrejeno začasno zavarovanje
zahtevka za odvzem premoženjske koristi v zvezi z drugimi
kaznivimi dejanji, smejo organi iz drugega odstavka tega člena
odstopiti kazenski spis drugi državi članici samo, če so pred
tem ugotovili, da ima ta država ustrezno urejeno zakonodajo v
zvezi z odvzemom premoženjske koristi in v zvezi z odstopom
kazenskih spisov drugi državi, ter upoštevali vrednost začasno
zavarovanega premoženja.
(7) Če je obdolženec v priporu, se od tuje države po najkrajši poti zahteva, naj v petnajstih dneh sporoči, ali prevzema
pregon.
Prevzem pregona
54. člen
(1) Zahteva druge države članice, naj se v Republiki
Sloveniji prevzame pregon državljana Republike Slovenije ali
osebe, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, zaradi
kaznivega dejanja, storjenega v drugi državi članici, se pošlje s
spisi pristojnemu državnemu tožilcu, na katerega območju ima
ta oseba stalno ali začasno prebivališče.
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(2) Če je pri pristojnem organu druge države članice podan premoženjskopravni zahtevek, se ravna, kot da bi bil ta
zahtevek podan pri pristojnem domačem sodišču.
(3) O zavrnitvi prevzema kazenskega pregona in o pravnomočni odločbi, izdani v kazenskem postopku, se obvesti
državo članico, ki je poslala zahtevo.
Ustanovitev skupne preiskovalne skupine
55. člen
(1) V zadevi, ki je predmet predkazenskega postopka,
preiskave ali sodnega postopka v eni ali več državah članicah,
lahko policija pri izvajanju nalog in ukrepov v predkazenskem
postopku in postopku preiskave, za katerih izvedbo je pristojna v skladu z določbami zakona, ki ureja kazenski postopek,
sodeluje s policijskimi delavci druge države članice na ozemlju
ali izven ozemlja Republike Slovenije.
(2) Pri izvajanju nalog in ukrepov iz prejšnjega odstavka
usmerja policijo državni tožilec v skladu z določbami zakona,
ki ureja kazenski postopek, in lahko pri tem ter pri izvrševanju
drugih pooblastil v skladu z določbami tega zakona sodeluje
z državnimi tožilci druge države članice na ozemlju ali izven
ozemlja Republike Slovenije (skupna preiskovalna skupina).
(3) Naloge, ukrepi, usmerjanje in druga pooblastila iz
prejšnjih odstavkov tega člena morajo biti izvedeni v skladu
s sporazumom o ustanovitvi in delovanju skupne preiskovalne skupine na ozemlju Republike Slovenije ali druge države
članice, ki ga na podlagi Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. 6.
2002 o skupnih preiskovalnih skupinah po pridobitvi mnenja
generalnega direktorja policije za vsak primer posebej sklene
generalni državni tožilec ali po njegovem pooblastilu njegov
namestnik z državnim tožilstvom, sodiščem, policijo ali drugim pristojnim organom druge države. Sporazum se sklene
na pobudo generalnega državnega tožilca, vodje okrožnega
državnega tožilstva ali vodje skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala ali na pobudo pristojnega organa
druge države članice.
(4) V sporazumu iz prejšnjega odstavka se določi, kateri
organi sklepajo sporazum, v kateri zadevi bo delovala skupna
preiskovalna skupina, namen delovanja skupine, državni tožilec
iz Republike Slovenije, ki je njen vodja na ozemlju Republike
Slovenije, ostali člani skupine ter trajanje delovanja skupine. O
sklenjenem sporazumu mora generalni državni tožilec pisno
obvestiti ministrstvo.
Način dela skupne preiskovalne skupine
56. člen
(1) Policijski delavci, državni tožilci ali drugi pristojni organi druge države članice izvršujejo naloge, ukrepe, usmerjanje
oziroma druga pooblastila iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena na ozemlju Republike Slovenije samo v okviru
skupne preiskovalne skupine v skladu z določbami sporazuma
o ustanovitvi in delovanju skupne preiskovalne skupine iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Če tako določa sporazum o ustanovitvi in delovanju
skupne preiskovalne skupine iz tretjega odstavka prejšnjega člena, v skupni preiskovalni skupini lahko sodelujejo tudi
predstavniki pristojnih organov Evropske unije, kot na primer
EUROPOL, Eurojust in OLAF. Predstavniki pristojnih organov
Evropske unije izvršujejo svoja pooblastila na ozemlju Republike Slovenije samo v okviru skupne preiskovalne skupine v
skladu z določbami sporazuma iz tretjega odstavka prejšnjega
člena.
(3) Organizacijske enote policije in državna tožilstva v
Republiki Sloveniji so dolžni nuditi skupni preiskovalni skupini
vso potrebno pomoč.
(4) Ob zaključku dela skupne preiskovalne skupine njen
vodja pisno poroča vsem njenim članom in generalnemu državnemu tožilcu.
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Nadzorovana pošiljka
57. člen
(1) Nadzorovana pošiljka je dogovorjeno tajno opazovanje prevoza ali prenosa oseb oziroma predmetov ali blaga, katerih promet je omejen ali prepovedan, iz, na ali preko ozemlja
Republike Slovenije, pri čemer pristojni organi zaradi razkritja
obsežne kriminalne dejavnosti začasno odložijo odvzem prostosti in izvedbo drugih ukrepov iz zakona, ki ureja kazenski
postopek.
(2) Za odločitev o nadzorovani pošiljki je pristojen okrožni
državni tožilec, na območju katerega bo nadzorovana pošiljka
predvidoma prestopila državno mejo ali območju, iz katerega
bo odposlana, oziroma skupina državnih tožilcev za pregon
organiziranega kriminala.
(3) Nadzorovana pošiljka se dovoli na prošnjo pristojnega
organa države članice ali v soglasju z drugo državo članico, če
gre za kazniva dejanja, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo evropskega naloga za prijetje in predajo.
(4) Izvajanje nadzorovane pošiljke na ozemlju Republike
Slovenije prevzamejo pristojni slovenski organi tako, da je zagotovljen stalen nadzor in ustrezno ukrepanje.
(5) Nadzorovana pošiljka se ne dovoli oziroma se njeno
nadaljnje izvajanje ustavi, če:
1. oziroma dokler je podana nevarnost za življenje in
zdravje oseb; ali
2. je verjetno, da nadaljnji nadzor ali ukrepanje v drugi
državi članici nista zagotovljena oziroma ne bosta učinkovita.
(6) Po izvedbi nadzorovane pošiljke mora pristojni državni
tožilec ugotoviti, ali obstajajo pogoji za odstop kazenskega
pregona državi članici, v kateri je bila osumljencem vzeta
prostost.
Tajno delovanje
58. člen
(1) Delovanje tajnega delavca države članice v Republiki
Sloveniji s pisno odredbo dovoli državni tožilec ali preiskovalni
sodnik, pristojen za območje, na katerem naj bi se tajno delovanje predvidoma začelo izvajati, oziroma državni tožilec
skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala
pod pogoji in v trajanju, kot je določeno z zakonom, ki ureja
kazenski postopek. Pisna odredba se izda na podlagi prošnje
pristojnega pravosodnega organa države članice, ki je tajno
delovanje odobril v predkazenskem ali kazenskem postopku
v tej državi.
(2) Če je zaradi izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka v Republiki Sloveniji potrebno delovanje tajnega
delavca iz Republike Slovenije v drugi državi članici, za tajno
delovanje pristojni organ te države članice zaprosi organ, ki
je pristojen za odreditev ukrepa v skladu z zakonom, ki ureja
kazenski postopek. Prošnji se priloži pisna odredba.
Izvajanje tajnega delovanja
59. člen
(1) Tajni delavec države članice deluje na ozemlju Republike Slovenije pod vodstvom in nadzorom policije, ki se ji
odredba o dovolitvi delovanja tajnega delavca pošlje z označbo
stopnje tajnosti »zaupno« v skladu z zakonom, ki ureja tajne
podatke.
(2) Tajni delavec je dolžan spoštovati pravni red Republike Slovenije in upoštevati vse odredbe pristojnih domačih
organov. Za delovanje tajnega delavca veljajo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek, pogoji in način njegovega
delovanja pa se natančneje določijo v dogovoru z organom
države prosilke in se vključijo v odredbo iz prvega odstavka
prejšnjega člena.
(3) Na pobudo tajnega delavca lahko policija predlaga
državnemu tožilcu, da s pisno odredbo dovoli ukrep navideznega odkupa, navideznega sprejemanja oziroma dajanja
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daril ali navideznega jemanja oziroma dajanja podkupnin v
skladu z določbami zakona, ki ureja kazenski postopek.
Eurojust
60. člen
(1) Če se odkrivanje ali preiskovanje kaznivega dejanja
ali ukrepi kazenskega pregona nanašajo vsaj na dve državi
članici ali na državo članico in tretjo državo, lahko pristojni
državni tožilec zahteva, da Eurojust izvede ustrezne ukrepe za
omogočanje hitrega in učinkovitega sodelovanja.
(2) Eurojust lahko za izvršitev namenov iz prejšnjega odstavka:
1. deluje za pospešitev in uskladitev sodelovanja med
pristojnimi organi držav članic;
2. svetuje oziroma predlaga izboljšanje sodelovanja med
pristojnimi organi držav članic na področju pravne pomoči, izročitve in izvajanja evropskega naloga za prijetje in predajo;
3. z nasveti in drugo podobno pomočjo poveča učinkovitost odkrivanja ali preiskovanja kaznivega dejanja in ukrepov
kazenskega pregona.
Član Eurojusta iz Republike Slovenije
61. člen
(1) Članica oziroma član Eurojusta, ki predstavlja Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: član Eurojusta iz
Republike Slovenije), obdrži pristojnosti, ki izhajajo iz njegove
funkcije po pravu Republike Slovenije.
(2) Član Eurojusta iz Republike Slovenije je pooblaščen,
da z neposrednimi stiki s pristojnimi organi Republike Slovenije,
predvsem z državnimi tožilstvi in sodišči ter s policijo, pridobi tiste osebne in druge podatke, ki jih ti organi obdelujejo in so potrebni za opravljanje oziroma izpolnjevanje nalog Eurojusta.
(3) Član Eurojusta iz Republike Slovenije lahko pridobljene podatke posreduje organom Evropske unije, mednarodnim
organizacijam in organom kazenskega pregona drugih držav
članic v skladu z njihovimi pravnimi ureditvami oziroma pravnimi redi.
(4) Član Eurojusta iz Republike Slovenije mora zagotoviti
takšen način poslovanja, da lahko pristojni organi Republike
Slovenije naknadno dobijo informacijo o tem, komu, kdaj in
na kateri pravni podlagi so bili posredovani podatki iz prvega
odstavka.
Zaprosilo Eurojustu
62. člen
Pristojni pravosodni organ Republike Slovenije lahko v
okviru domačega kazenskega postopka vzpostavi neposredni
stik s članom Eurojusta iz Republike Slovenije in vloži zaprosilo za pomoč v skladu z določenimi pristojnostmi Eurojusta.
Policija mora vložiti zaprosila prek pristojnega pravosodnega
organa.
Nadaljnje posredovanje podatkov
63. člen
Član Eurojusta iz Republike Slovenije sme Eurojustu in
drugim članom Eurojusta iz držav članic posredovati podatke
v tistem obsegu, v katerem je dopustno dajanje pravne pomoči
v kazenskih zadevah po predpisih Republike Slovenije in obvezujočih mednarodnih pogodbah.
Zaprosilo Eurojusta
64. člen
(1) Če državno tožilstvo Republike Slovenije ne namerava
ugoditi obrazloženemu zaprosilu kolegija Eurojusta za prevzem
ali odstop kazenskega pregona, za izvajanje koordinacije med
pristojnimi organi držav članic, za ustanovitev skupne prei-
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skovalne skupine ali za posredovanje zahtevanih podatkov,
posreduje svojo odločitev v obravnavo kolegiju Vrhovnega
državnega tožilstva Republike Slovenije. Kolegij sprejme mnenje o ugoditvi ali zavrnitvi obrazloženega zaprosila Eurojusta,
o ugoditvi ali zavrnitvi pa odloči generalni državni tožilec Republike Slovenije, ki sprejeto odločitev nemudoma posreduje
tudi ministrstvu.
(2) Kadar je za zadeve iz prejšnjega odstavka pristojno
sodišče Republike Slovenije, mora o zavrnitvi odločiti s sklepom, ki se vroči pristojnemu državnemu tožilstvu. Pristojno
državno tožilstvo lahko v petnajstih dneh po prejemu sklepa
vloži pritožbo pri pristojnem višjem sodišču, ki mora o pritožbi
odločiti čimprej, najpozneje pa v petnajstih dneh. Pravnomočno odločitev o zavrnitvi mora sodišče nemudoma posredovati
ministrstvu.
(3) Odločitev o zavrnitvi zaprosila Eurojustu mora biti obrazložena in se posreduje Eurojustu.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obrazložitve odločitve o zavrnitvi zaprosila ne posreduje Eurojustu,
če bi to lahko škodovalo interesom varnosti Republike Slovenije, zlasti varovanja njene ustavne ureditve ali ozemeljske
celovitosti ali pa bi ogrozilo tekoča odkrivanja ali preiskovanja
kaznivega dejanja ali varnost fizičnih oseb, zlasti varnost zaščitenih prič.
Evropska pravosodna mreža in kontaktne točke
65. člen
(1) Republika Slovenija omogoča učinkovito sodelovanje
z Evropsko pravosodno mrežo zaradi izboljšanja pravosodnega
sodelovanja v kazenskih zadevah.
(2) Republika Slovenija ustanovi kontaktne točke Evropske pravosodne mreže na okrožnih sodiščih, na Vrhovnem
državnem tožilstvu Republike Slovenije, ministrstvu ter Uradu
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za potrebe poenostavitve neposrednih stikov in sodelovanja med
pravosodnimi organi držav članic. Predsedniki sodišč imenujejo
sodnike, ki so pooblaščeni za opravljanje nalog kontaktnih točk.
Predsedniki sodišč ministrstvu vsako koledarsko leto do konca
meseca januarja sporočijo osebno ime sodnikov, njihov naziv
ter potrebne kontaktne podatke za namene opravljanja nalog
kontaktne točke Evropske pravosodne mreže ter mu nemudoma sporočijo tudi možne spremembe podatkov o kontaktnih
točkah. Generalni državni tožilec RS imenuje državnega tožilca, ki je pooblaščen za opravljanje nalog kontaktnih točk, ter
njegovega namestnika in njune kontaktne podatke ter vsako
njihovo spremembo sporoči ministrstvu. Direktor Urada RS
za preprečevanja pranja denarja imenuje kontaktno osebo, ki
je pooblaščena za opravljanje nalog kontaktnih točk in njene
kontaktne podatke ter vsako njihovo spremembo sporoči ministrstvu.
(3) Naloga kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže
v Republiki Sloveniji je spodbujanje in pomoč pri izvajanju
pravosodnega sodelovanja med pristojnimi domačimi in tujimi
organi z aktivnim posredovanjem in vzpostavljanjem neposrednih stikov s pristojnimi kontaktnimi točkami ali službami drugih
držav članic.
(4) Ministrica oziroma minister za pravosodje (v nadaljevanju: minister) imenuje kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži. Ministrstvo mreži posreduje osebna imena imenovanih uradnikov ali funkcionarjev, njihove nazive ali funkcije
ter potrebne kontaktne podatke in je zadolženo za njihovo
ažuriranje.
(5) Sodišča in državna tožilstva morajo kontaktnim točkam pomagati pri njihovem delu, in morajo zaradi poenostavitve pravosodnega sodelovanja, zlasti zaradi pridobivanja
osnovnih oziroma kratkih informacij o tujem pravnem redu ter
podatkov o poteku tujih kazenskih postopkov in postopkov
pravne pomoči, uporabljati pomoč kontaktnih točk, če se teh
informacij ali podatkov ni moglo pridobiti z neposrednimi stiki z
organom države članice, ki se s tem ukvarja.
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IV. DEL
PRIZNANJE IN IZVRŠEVANJE PRAVOSODNIH
ODLOČB
9. poglavje
Izvrševanje kazni zapora in varnostnega
ali drugega ukrepa kazenskega sodišča, ki se izvršuje
z odvzemom prostosti
Pogoji za izvrševanje
66. člen
Domače sodišče sme ugoditi prošnji pristojnega organa
druge države članice, s katero se zahteva izvršitev kazni zapora, varnostnega ali drugega ukrepa kazenskega sodišča, ki se
izvršuje z odvzemom prostosti po pravnomočni kazenski sodbi
sodišča druge države članice, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. iz odločbe ne izhaja kršitev 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
2. odločba je bila izdana zaradi dejanja, za katerega je
po pravu Republike Slovenije predpisana sankcija, ki jo izreče
sodišče;
3. odločba ni bila izdana zaradi političnega ali vojaškega
kaznivega dejanja;
4. po pravu Republike Slovenije ni zastarala izvršitev
kazni;
5. oseba ni bila zaradi istega dejanja pred domačim sodiščem že pravnomočno obsojena ali pravnomočno oproščena
ali je bil kazenski postopek zoper njo pravnomočno ustavljen ali
je bila obtožba zoper njo pravnomočno zavrnjena;
6. oseba je državljan Republike Slovenije in je v Republiki
Sloveniji imel oziroma ima stalno ali začasno prebivališče;
7. v primeru izvrševanja varnostnega ali drugega ukrepa
kazenskega sodišča, ki se izvršuje z odvzemom prostosti,
pravo Republike Slovenije določa enak ukrep.
Soglasje k izvrševanju
67. člen
(1) Izvršitev pravnomočne kazenske sodbe iz prejšnjega
člena je dopustna le, če je oseba soglašala z izvrševanjem v
Republiki Sloveniji.
(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če:
1. se je oseba s prihodom oziroma pobegom v Republiko
Slovenijo izognila izvrševanju ali nadaljnjemu izvrševanju kazenske sodbe iz prejšnjega člena, ali
2. je bil osebi v državi izdaje sodbe izrečen izgon, prisilna
odstranitev ali drug ukrep, ki ima za posledico, da oseba po odpustu s prestajanja kazni ali ukrepa, povezanega z odvzemom
prostosti, ne sme več ostati na ozemlju te države.
Začasni odvzem prostosti zaradi zavarovanja izvrševanja
68. člen
(1) Na predlog državnega tožilca lahko preiskovalni sodnik zoper osebo iz prejšnjega člena odredi začasni odvzem
prostosti zaradi zavarovanja izvršitve, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
1. država izdaje sodbe je poslala prošnjo za izvršitev kazenske sodbe ali naloga zaradi izvršitve kazenske sodbe;
2. obstajajo okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bi se
oseba z begom izognila postopku izvršitve oziroma prestajanju
kazni ali ukrepa;
3. soglasje osebe k izvrševanju ni potrebno ali je podano; in
4. prošnja za izvršitev ni očitno nedopustna.
(2) Začasni odvzem prostosti iz prejšnjega odstavka se
odredi, izvrši oziroma podaljša v skladu z določbami zakona,
ki ureja kazenski postopek, o odreditvi, izvrševanju oziroma
podaljšanju pripora.
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Izrek sankcije po pravu Republike Slovenije
69. člen
(1) Domače sodišče izvrši kazensko sodbo glede sankcije, ki jo je izreklo sodišče druge države članice tako, da izreče
kazensko sankcijo po kazenski zakonodaji Republike Slovenije.
Pri tem mora na podlagi dejstev, ki jih je v sodbi ugotovilo sodišče druge države članice, upoštevati kazen, ki je bila izrečena
v tej državi.
(2) Če gre za dejanje, ki ni kaznivo dejanje po pravu Republike Slovenije (72. člen), se kazenska sankcija izreče s smiselno uporabo določb Kazenskega zakonika o odmeri kazni.
(3) Oseba, za katero je bila izdana odločba, zaradi prevzema izvrševanja ne sme biti v slabšem položaju kot bi bila z
izvrševanjem v državi izdaje sodbe.
Postopek s prošnjo
70. člen
(1) Prošnje za izvrševanje kazenskih sodb drugih držav
članic mora ministrstvo poslati neposredno pristojnemu domačemu sodišču, ki o tem takoj seznani pristojnega državnega
tožilca.
(2) Ministrstvo lahko kadarkoli med postopkom na lastno pobudo ali na predlog sodišča zahteva od države, ki
je zaprosila za prevzem izvrševanja, da dopolni predloženo
dokumentacijo.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Če je bila na podlagi naloga dovoljena predaja državljana Republike Slovenije, ali državljana članice, ki prebiva na
ozemlju Republike Slovenije, ali tujca z dovoljenjem za stalno
prebivanje v Republiki Sloveniji, pod pogojem, da bo predana
oseba po končanem postopku vrnjena v Republiko Slovenijo
(3. točka 11. člena), se kazensko sodbo, ki jo je izreklo sodišče
države odreditve, izvrši v Republiki Sloveniji tudi, če niso izpolnjeni pogoji po 2. in 3. točki 66. člena tega zakona.
Izvrševanje domače kazenske sodbe
v drugi državi članici
73. člen
(1) V skladu s pogoji, ki jih določa mednarodna pogodba,
ali če velja vzajemnost, lahko domače sodišče na predlog obsojenca zaprosi za izvršitev kazenske sodbe domačega sodišča
zoper državljana druge države članice v njegovi državi članici.
(2) Prošnja in ustrezna dokumentacija se pošlje pristojnemu tujemu organu preko ministrstva.
(3) Če na podlagi mednarodnih sporazumov ni potrebno
soglasje obsojene osebe za izvrševanje v državi članici, se
prošnjo za prevzem izvrševanja kazni vloži pod pogojem upoštevanja načela specialnosti.
10. poglavje
Izvrševanje denarnih sankcij

Pristojnost in odločanje

Pogoji za izvrševanje

71. člen
(1) Za odločitev o izvršitvi kazenske sodbe druge države
članice je pristojno okrožno sodišče na območju zadnjega
stalnega prebivališča osebe v Republiki Sloveniji. Če oseba ni
imela stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se pristojnost
določi po kraju zadnjega začasnega prebivališča.
(2) Izvenobravnavni senat okrožnega sodišča s sodbo
odloči o izvršitvi kazenske sodbe druge države članice ali s
sklepom zavrne prošnjo. Odločba se vroči državnemu tožilcu in
osebi, ki se lahko zoper njo pritožita v osmih dneh od vročitve.
(3) Ministrstvo mora državi izdaje sodbe poslati odločbo
glede prevzema izvrševanja, prevzem izvršitve pa izvede policija. Če je bilo izvrševanje prevzeto na podlagi evropskega
naloga za prijetje in predajo, mora domače sodišče neposredno
obvestiti pravosodni organ, ki je izdal nalog, o prevzemu in
zaključku izvrševanja.
(4) Za izvrševanje, pogojni odpust ter pravico do pomilostitve oziroma amnestije, se uporablja pravo Republike
Slovenije.
(5) Če v državi izdaje niso več podani pogoji za nadaljevanje prestajanja kazni, je treba izvrševanje v Republiki Sloveniji
ustaviti.

74. člen
(1) Domače sodišče po določbah tega poglavja izvrši
pravnomočno odločbo pristojnega organa države izdaje, s katero je bila fizični ali pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: oseba)
za kršitve predpisov izrečena denarna sankcija v kazenskem
ali prekrškovnem postopku.
(2) Po prejšnjem odstavku se prizna in izvrši:
1. odločba sodišča, s katero je bila izrečena denarna
sankcija za kaznivo dejanje po pravu države izdaje;
2. odločba drugega organa, s katero je bila izrečena denarna sankcija za kaznivo dejanje po pravu države izdaje, če je
po pravu te države oseba imela možnost zoper odločbo vložiti
pravno sredstvo na sodišče, ki je pristojno zlasti za kazenske
zadeve;
3. odločba drugega organa, s katero je bila izrečena denarna sankcija za dejanje, ki je po pravu države izdaje prekršek
ali druga kršitev predpisa, če je po pravu te države oseba imela
možnost zoper odločbo vložiti pravno sredstvo na sodišče, ki je
pristojno zlasti za kazenske zadeve;
4. odločba sodišča, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve, v zvezi s pravnim sredstvom zoper odločbo iz prejšnje
točke.
(3) Denarna sankcija iz prejšnjih odstavkov tega člena je
obveznost plačila:
1. denarne kazni ali denarne globe;
2. premoženjskopravnega zahtevka oškodovanca, ki je
z učinkom pravnomočno razsojene stvari v celoti ali deloma
prisojen v odločbi iz prejšnjega odstavka;
3. stroškov postopka, v katerem je bila izdana odločba iz
prejšnjega odstavka;
4. denarnega prispevka, ki je z odločbo iz prejšnjega odstavka naložen v korist javne ustanove, v dobrodelne namene
ali za povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj.
(4) Kot denarna sankcija po prejšnjem odstavku se ne
more izvršiti:
1. odločba o odvzemu premoženjske koristi, pridobljene
s kaznivim dejanjem;
2. odločba o odvzemu predmetov, namenjenih za kazniva
dejanja ali pridobljenih s kaznivim dejanjem;
3. odločba o prisojenih civilnopravnih odškodninskih
zahtevkih in vzpostavitvi prejšnjega stanja, ki je izvršljiva v

Izvrševanje na podlagi evropskega naloga za prijetje
in predajo
72. člen
(1) Če domače sodišče prejme nalog zoper državljana
Republike Slovenije ali državljana druge članice, ki prebiva
na ozemlju Republike Slovenije, ali tujca z dovoljenjem za
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji zaradi izvršitve kazni
zapora, varnostnega ali drugega ukrepa, povezanega z odvzemom prostosti, in so izpolnjeni vsi drugi pogoji za predajo
te osebe po II. poglavju tega zakona in je oseba soglašala s
prestajanjem kazni v Republiki Sloveniji ter se domače sodišče
zaveže izvršiti sodbo (3. točka 10. člena), se nalog obravnava
kot prošnja za izvršitev kazni zapora, varnostnega ali drugega
ukrepa, povezanega z odvzemom prostosti. V takem primeru
se kazensko sodbo, izrečeno v državi, ki je izdala nalog, izvrši
v Republiki Sloveniji tudi, če dejanje iz naloga ni kaznivo po
pravu Republike Slovenije.
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skladu z veljavno Uredbo Sveta o pristojnosti in priznavanju
ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.
Nedopustnost izvrševanja
75. člen
Domače sodišče ne izvrši odločbe pristojnega organa
države izdaje, s katero je bila izrečena denarna sankcija, če:
1. denarna sankcija ne dosega zneska 70 eurov ali njegove protivrednosti po menjalnem tečaju na dan izdaje odločbe;
2. je bilo dejanje, na katerem temelji odločba, storjeno v
celoti ali delno na ozemlju Republike Slovenije ali zunaj ozemlja države izdaje, če za taka dejanja, storjena zunaj ozemlja
Republike Slovenije, po pravu Republike Slovenije pregon ni
dopusten;
3. je bila zoper isto osebo zaradi istega dejanja izdana
pravnomočna odločba v Republiki Sloveniji ali če je bila taka
pravnomočna odločba izdana in izvršena v drugi državi članici;
4. dejanje, za katero je bila izrečena denarna sankcija,
ne glede kateri so njegovi znaki in kako je v odločbi opisano,
po pravu Republike Slovenije ni kaznivo dejanje niti prekršek,
razen če gre za eno od kršitev iz 76. člena tega zakona;
5. je dejanje, za katero je bila izrečena denarna sankcija,
storila oseba, ko še ni bila stara štirinajst let;
6. je zastarala izvršitev denarne sankcije za dejanje, ki je
kaznivo oziroma je prekršek po pravu Republike Slovenije;
7. je bila oseba za isto dejanje v Republiki Sloveniji ali v
državi izdaje deležna amnestije ali pomilostitve;
8. bi bila izvršitev v nasprotju s predpisi o imuniteti Republike Slovenije;
9. iz potrdila (2. točka prvega odstavka 78. člena) izhaja,
da je bila odločba izdana v pisnem postopku in oseba ni bila
osebno ali prek zastopnika, pooblaščenega po pravu države izdaje, obveščena o pravici in rokih za vložitev pravnega
sredstva;
10. je bila odločba izdana v nenavzočnosti, razen če iz
potrdila (2. točka prvega odstavka 78. člena) izhaja, da je bila
oseba osebno ali prek zastopnika po pravu države izdaje obveščena o postopku ali je izjavila, da odločbe ne bo izpodbijala;
11. obstajajo utemeljeni razlogi za sklepanje, da je bila
odločba izdana z namenom kaznovanja osebe zaradi njenega
spola, rase, vere, narodnosti, državljanstva, jezika, političnega
prepričanja ali spolne usmerjenosti ali da bi oseba lahko bila iz
teh razlogov v slabšem položaju;
12. bi bila izvršitev odločbe v nasprotju z določbami Ustave Republike Slovenije o zagotavljanju pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja, o pravici do združevanja ali svobodi
izražanja;
13. pristojni organ države izdaje ne pošlje ali ustrezno ne
dopolni potrdila ali ne posreduje dodatnih podatkov, potrebnih
za odločitev (četrti odstavek 78. člena).
Nedopustnost zavrnitve
76. člen
(1) Ne glede na dvojno kaznivost, se pod pogoji iz tega
zakona priznajo in izvršijo denarne sankcije, izrečene za kršitve, ki so po zakonu države izdaje opredeljene kot:
1. kazniva dejanja iz drugega odstavka 8. člena tega
zakona;
2. ravnanja, ki so v nasprotju s predpisi o varnosti v cestnem prometu, vključno s kršitvami pravil o številu ur vožnje
in času počitka, ter predpisov o nevarnem blagu;
3. tihotapljenje blaga;
4. kršitve pravic intelektualne lastnine;
5. grožnje in nasilna dejanja nad osebami, vključno z
nasiljem na športnih prireditvah;
6. kaznivo povzročanje škode;
7. tatvina;
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8. kršitve, ki jih država izdaje določi pri izvrševanju obveznosti, ki izhajajo iz pravnih aktov, sprejetih na podlagi Pogodbe o Evropskih skupnostih ali naslova VI Pogodbe o Evropski
uniji.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za druga dejanja, ki jih na seznam izjem od dvojne kaznivosti s soglasnim
odločanjem uvrsti Evropski svet po posvetovanju z evropskim
parlamentom, pod pogoji iz člena 39 (1) Pogodbe o Evropski
uniji.
Pristojnost
77. člen
(1) Za odločanje o priznanju odločbe, s katero je bila
izrečena denarna sankcija iz 1. in 2. točke drugega odstavka
74. člena tega zakona je pristojen preiskovalni sodnik, iz 3. in
4. točke drugega odstavka 74. člena tega zakona pa sodnik
okrajnega sodišča.
(2) Krajevna pristojnost domačega sodišča se določi po
stalnem ali začasnem prebivališču osebe, zoper katero je bila
izrečena denarna sankcija, za pravno osebo pa se določi po
sedežu, ki je vpisan v register oziroma drugo predpisano evidenco, če ima v Republiki Sloveniji podružnico, pa po kraju,
kjer ima podružnico.
(3) Če se krajevne pristojnosti ne da določiti po prejšnjem
odstavku, se določi po kraju, v katerem ima oseba premoženje
ali dohodke, ki so predmet izvrševanja. Če je v predlogu glede premoženja navedenih več sredstev ali več predmetov, je
krajevno pristojno za odločitev tisto sodišče, ki je pristojno po
prvem navedenem sredstvu izvršbe.
(4) Če se pristojnega sodišča ne da določiti po določbah
prejšnjih odstavkov, je v skladu s prvim odstavkom tega člena
pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani ali Okrajno sodišče v
Ljubljani.
(5) Če domače sodišče, ki je prejelo odločbo v priznanje
in izvršitev, ni pristojno, nemudoma odstopi zadevo pristojnemu
sodišču.
(6) Za neposredno izvršitev odločbe je pristojno domače
sodišče ali drug organ, ki je po predpisih Republike Slovenije pristojen za opravo posameznih izvršilnih dejanj za
izvršitev denarne sankcije enake vrste, izrečene v Republiki
Sloveniji.
(7) Domača sodišča in drugi organi lahko za pomoč pri
pridobivanju pojasnil o tujem pravu, potrebnih v postopku izvrševanja denarnih sankcij, zaprosijo ministrstvo.
Postopek odločanja
78. člen
(1) Domače sodišče o priznanju odloča na podlagi naslednjih listin:
1. odločbe, s katero je bila izrečena denarna sankcija, ki
jo je treba izvršiti;
2. potrdila, katerega je podpisal in potrdil pristojni organ
države izdaje in je določeno v Prilogi 2, ki je sestavni del tega
zakona;
3. prevoda potrdila v slovenski ali angleški jezik.
(2) Vsa uradna obvestila se izmenjujejo neposredno med
pristojnimi organi. Za občevanje med pristojnimi organi se
smiselno uporabljajo določbe 14. člena tega zakona. Sodišče
lahko zahteva, da mu pristojni organ države izdaje pošlje
izvirnik odločbe ali overjeni prepis izvirnika odločbe in izvirnik
potrdila.
(3) Sodišče lahko osebo, zoper katero se izvršuje denarna sankcija, povabi, da se na naroku izjavi o dopustnosti
izvrševanja, o višini zneska, katerega je treba izvršiti, in o
nadomestni sankciji, če ta ni bila določena že v odločbi, ki jo
je treba izvršiti.
(4) Sodišče mora organu države izdaje, ki je izdal odločbo, določiti primeren rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca,
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v katerem naj mu ta pošlje ali dopolni potrdilo ali posreduje
dodatne podatke, potrebne za odločitev, ter ga opozoriti, da
bo izvrševanje po neuspešnem poteku roka v celoti ali delno
zavrnilo, če:
1. potrdilo ni bilo poslano, je v bistvenih delih nepopolno
ali pa je očitno v nasprotju z odločbo;
2. obstajajo utemeljeni razlogi za sklepanje, da je podana nedopustnost izvrševanja po 6., 9., 10. in 11. točki
75. člena tega zakona;
3. oseba, zoper katero naj bi se denarna sankcija izvrševala, predloži dokazilo, da je znesek iz denarne sankcije
v celoti ali delno plačan ali izvršen na drug način v katerikoli
državi članici.
(5) V primerih iz prejšnjega odstavka se sodišče lahko
na primeren način posvetuje s pristojnim organom države
izdaje.
(6) Če je za odločitev o izvrševanju potreben prevod
odločbe, s katero je bila izrečena denarna sankcija, se pridobi
na stroške sodišča.
(7) Če podatki iz potrdila ne zadoščajo za uspešno izvršitev, sodišče uradoma pridobi dodatne podatke, potrebne za
določitev izvršilnih sredstev in predmetov izvršbe.
(8) Z izjemo ugotavljanja morebitne nedopustnosti izvrševanja, sodišče prizna odločbo brez posebnega obravnavanja in brez odlašanja ukrene vse, kar je potrebno za njeno
izvršitev.
(9) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za postopek izvrševanja denarnih in nadomestnih sankcij smiselno
uporabljajo predpisi, po katerih se v Republiki Sloveniji izvršujejo sankcije enake vrste.
Odložitev odločanja
79. člen
(1) Domače sodišče odloži odločanje o izvrševanju odločbe, s katero je bila izrečena denarna sankcija, do pridobitve
dodatnih podatkov (četrti odstavek 77. člena) oziroma do
pridobitve prevoda odločbe (peti odstavek 77. člena).
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora sodišče po
uradni dolžnosti zavarovati izterjavo denarne sankcije do
prenehanja razlogov za odložitev.
Sklep o izvrševanju
80. člen
(1) Domače sodišče s sklepom odloči, da se odločba
prizna in izvrši ali izvrševanje zavrne.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke
o fizični ali pravni osebi, zoper katero se izvrši denarna sankcija, naziv organa, katerega odločba se izvrši, opravilno številko odločbe, kratek opis dejanskega stanja, vključno s krajem
in časom dejanja, naziv dejanja in predpise države izdaje, ki
so bili uporabljeni ter znesek denarne sankcije, ki se izvrši,
sredstvo in predmet izvršbe in druge podatke, ki so potrebni,
da se izvršba lahko opravi. Če se izvrševanje zavrne, morajo
v sklepu biti navedeni razlogi za zavrnitev. Sklepu se priloži
prepis odločbe in prevoda.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka za fizično osebo so:
osebno ime, državljanstvo, enotna matična oziroma druga
identifikacijska številka, datum in kraj rojstva, zadnji znani
naslov in naslov prebivališča v Republiki Sloveniji, če je znan;
za pravno osebo pa: ime oziroma firma, organizacijska oblika
pravne osebe, številka registra oziroma druga identifikacijska
številka pod katero je vpisana v uradne evidence, registrirani
sedež in naslov.
(4) Znesek, v katerega se poseže z izvršbo, določi sodišče v višini, izrečeni v odločbi, ki jo je treba izvršiti. Če znesek ni naveden v eurih, se mora preračunati po menjalnem
tečaju na dan izdaje odločbe. Od tega zneska se odštejejo že
opravljena plačila oziroma zneski, izterjani v katerikoli državi
članici.
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(5) Če je bilo dejanje storjeno zunaj ozemlja države
izdaje in bi se zanj lahko uporabilo pravo Republike Slovenije, se ne glede na določbe prejšnjega odstavka znesek, v
katerega je treba poseči z izvršbo, zniža na najvišjo mero,
ki je za istovrstna dejanja dopustna po predpisih Republike
Slovenije.
(6) Za primer, če denarne sankcije v celoti ali delno ne
bi bilo možno izvršiti, in je v potrdilu navedeno, da se denarna
sankcija v državi izvršitve lahko nadomesti z drugo sankcijo,
sodišče v sklepu določi nadomestno kazen zapora ali drugo
tej ustrezno sankcijo po pravu Republike Slovenije. Trajanje oziroma višina nadomestne sankcije se določi tako, da
ustreza številu denarnih enot denarne sankcije po predpisih
Republike Slovenije, ki veljajo za enako ali ustrezno vrsto
dejanj, vendar ne smejo preseči najvišje možne kazni, kot jo
je država izdaje navedla v potrdilu.
(7) Sklep se vroči osebi, zoper katero se izvršuje denarna sankcija, in državnemu tožilcu, pristojnemu za sodišče, ki
odloča o priznanju odločbe.
(8) Zoper sklep se smeta državni tožilec in oseba, zoper
katero se izvršuje denarna sankcija, pritožiti v osmih dneh
od vročitve sklepa. Pravočasno vložena in dopustna pritožba
zadrži izvršitev sklepa do pravnomočnosti odločitve o pritožbi. Izredna pravna sredstva zoper pravnomočni sklep niso
dovoljena.
(9) O pravnomočni zavrnitvi izvrševanja na podlagi 11.
in 12. točke 75. člena tega zakona, mora pristojno državno
tožilstvo s priloženim izvodom sklepa obvestiti ministrstvo in
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije.
(10) Obnova postopka, v katerem je bila izdana odločba,
s katero je bila izrečena denarna sankcija, v Republiki Sloveniji ni dovoljena.
Prihodek izvrševanja
81. člen
Sredstva, pridobljena z izvrševanjem odločb, pripadajo
Republiki Sloveniji, če z državo izdaje ni bilo drugače dogovorjeno.
Ustavitev izvrševanja
82. člen
Če pristojni organ države izdaje sporoči, da je bila odločba, s katero je bila izrečena denarna sankcija, ali njena izvršljivost razveljavljena ali da izvrševanja zaradi drugih razlogov
ne zahteva več, se postopek izvrševanja takoj ustavi.
Obvestilo državi izdaje
83. člen
Domače sodišče mora pristojni organ države izdaje nemudoma obvestiti, če:
1. zadevo odstopi drugemu pristojnemu sodišču (peti
odstavek 77. člena);
2. zniža znesek denarne sankcije, ki naj se izvrši (četrti
in peti odstavek 80. člena);
3. je določena nadomestna sankcija in je odrejena njena
izvršitev (šesti odstavek 80. člena);
4. je bila odločba izvršena;
5. je bilo izvrševanje v celoti ali delno zavrnjeno ali je bila
izvršitev ustavljena, pri čemer mora navesti razloge;
6. odločba ne more biti izvršena zaradi izdanih aktov
amnestije oziroma pomilostitve v Republiki Sloveniji.
Stroški
84. člen
Stroški izvrševanja odločbe, s katero je bila izrečena
denarna sankcija, bremenijo proračun Republike Slovenije ne
glede na uspeh izterjave.
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Izvrševanje denarne sankcije v drugi državi članici
85. člen
(1) Denarna sankcija iz tretjega odstavka 74. člena tega
zakona, ki jo je fizični ali pravni osebi izrekel pristojni organ
v Republiki Sloveniji, se lahko izvrši v drugi državi članici, v
kateri ima ta oseba prebivališče oziroma sedež ali premoženje
oziroma kjer prejema dohodke.
(2) Predlog za priznanje in izvršitev odločbe, s katero je
izrečena denarna sankcija, posreduje pristojnemu izvršitvenemu organu druge države članice sodišče, ki je izreklo sankcijo
na prvi stopnji. Če je denarno sankcijo na prvi stopnji izrekel
prekrškovni organ, lahko pristojno okrajno sodišče vloži predlog
na obrazloženo pobudo prekrškovnega organa.
(3) Sodišče pri odločitvi o vložitvi predloga upošteva možnost uspešne izterjave, smotrnost izterjave glede na višino
izrečene sankcije in stopnjo kršitve oziroma ogrožanja zavarovane dobrine.
(4) Sodišče pred odločitvijo pridobi mnenje pristojnega
državnega tožilca in izjavo osebe, zoper katero je bila izrečena
denarna sankcija, če je ta dosegljiva.
Postopek izvrševanja
86. člen
(1) Domače sodišče mora pristojnemu organu države izvršitve poslati:
1. odločbo, ki jo je treba izvršiti;
2. izpolnjeno in podpisano potrdilo, ki je določeno v Prilogi
2 tega zakona;
3. prevod potrdila v uradni jezik države izvršitve ali v drug
jezik, ki ga ta sprejme.
(2) Ministrstvo seznani sodišča, katere uradne jezike
sprejemajo posamezne države članice.
(3) Za občevanje se smiselno uporablja 2. odstavek
78. člena tega zakona. Če odločba in potrdilo nista bila poslana po pošti, je treba pristojnemu organu države izvršitve na
njegovo prošnjo po pošti naknadno poslati izvod ali overjen
prepis odločbe in izvirnik potrdila.
(4) Predlog za izvrševanje se lahko hkrati posreduje samo
eni državi članici.
Obvestilo o umiku predloga
87. člen
Domače sodišče mora pristojni organ države izvršitve
nemudoma obvestiti, če:
1. je oseba na podlagi odločbe, s katero je bila izrečena
denarna sankcija, to že plačala;
2. je bila odločba, s katero je bila izrečena denarna sankcija, ali njena izvršljivost naknadno razveljavljena, spremenjena
ali pa je bil znesek denarne sankcije zmanjšan;
3. se izvrševanje zaradi drugih razlogov ne zahteva več.
Izvrševanje denarnih sankcij v Republiki Sloveniji
88. člen
(1) Če je bil vložen predlog za izvrševanje denarne sankcije v drugi državi članici, izvrševanje v Republiki Sloveniji ni
dopustno.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se izvrševanje v
Republiki Sloveniji lahko nadaljuje:
1. potem ko je bil pristojni organ države izvršitve obveščen, da se izvrševanje ne zahteva več;
2. če je v državi izvršitve izvrševanje ustavljeno zaradi
pomilostitve ali amnestije;
3. če izvrševanje v državi izvršitve zaradi neizterljivosti
ni mogoče;
4. če država izvršitve zavrne izvrševanje, razen iz razloga
po 3. točki 75. člena tega zakona.
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11. poglavje
Izvrševanje odločb držav članic
o zasegu predmetov in začasnem zavarovanju odvzema
premoženjske koristi
Pogoji za izvrševanje
89. člen
(1) Domače sodišče izvrši odločbo o zasegu predmetov
ali o začasnem zavarovanju odvzema premoženjske koristi,
pridobljene s kaznivim dejanjem, ki jo je izdal pravosodni organ
druge države članice v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja, ki je kaznivo tako po pravu države izdaje kot po pravu
Republike Slovenije.
(2) Ne glede na dvojno kaznivost domače sodišče izvrši
odločbo iz prejšnjega odstavka, če gre za kaznivo dejanje iz
drugega odstavka 8. člena tega zakona.
Nedopustnost izvrševanja
90. člen
(1) Domače sodišče ne izvrši odločbe pristojnega organa
druge države članice o zasegu predmetov ali o začasnem
zavarovanju odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, če:
1. niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena;
2. bi bila izvršitev v nasprotju s predpisi o imuniteti ali
privilegijih;
3. je iz potrdila iz 2. točke prvega odstavka 92. člena tega
zakona očitno razvidno, da bi bila z izvršitvijo kršena prepoved
ponovnega sojenja o isti stvari.
(2) V kazenskih zadevah v zvezi z dajatvami, davki, carinami in devizami se izvrševanja odločbe ne sme zavrniti
zgolj zato, ker po pravu Republike Slovenije niso predpisane
iste vrste dajatev ali davkov ali ker niso predpisane iste vrste
določb o dajatvah, davkih, carinah ali devizah kot po pravu
države odreditve.
Pristojnost
91. člen
(1) Za odločanje o priznanju in izvrševanje odločbe o
zasegu ali začasnem zavarovanju druge države članice je
pristojen preiskovalni sodnik.
(2) Krajevna pristojnost domačega sodišča se določi po
kraju, kjer je predmet ali premoženje, ki ga je treba zaseči oziroma začasno zavarovati. Če je v predlogu glede premoženja
navedenih več predmetov ali vrst premoženja, je krajevno
pristojno za odločitev tisto sodišče, ki je pristojno po prvem
navedenem predmetu ali premoženju.
(3) Če se pristojnega sodišča ne da določiti po določbah
prejšnjih odstavkov, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.
(4) Če sodišče, ki prejme odločbo, ni krajevno pristojno,
jo takoj pošlje pristojnemu sodišču in o tem obvesti odreditveni
organ.
Postopek in sklep
92. člen
(1) Domače sodišče o priznanju in izvrševanju odloča s
sklepom na podlagi naslednjih listin:
1. odločbe, s katero je bil odrejen zaseg ali začasno zavarovanje in jo je treba izvršiti;
2. potrdila, ki ga je podpisal in potrdil pristojni pravosodni
organ države odreditve in je določeno v Prilogi 3 tega zakona;
3. prevoda potrdila v slovenski ali angleški jezik.
(2) Če potrdilo ni bilo poslano, je nepopolno ali pa je očitno v nasprotju z odločbo, lahko pristojno sodišče:
1. določi organu države odreditve, ki je izdal odločbo,
primeren rok, v katerem naj mu ta pošlje ali dopolni oziroma
popravi potrdilo;

Stran

13718 /

Št.

102 / 9. 11. 2007

2. sprejme drugo ustrezno listino, ki mu jo je posredoval
organ države odreditve;
3. ugodi zahtevi, če predloženi podatki zadostujejo za
odločitev.
(3) Za občevanje med pristojnimi organi se smiselno uporabljajo določbe 14. člena tega zakona.
(4) Če pristojni organ države odreditve zaradi zagotovitve veljavnosti dokaza prosi za izvršitev odločbe po pravilih in
postopku, ki so določeni v pravu države odreditve, sodišče taki
prošnji ugodi, če to ni v nasprotju s temeljnimi pravnimi načeli,
ki veljajo v Republiki Sloveniji.
(5) Za dodatne prisilne ukrepe, ki so nujni za izvršitev
odločbe, se uporablja pravo Republike Slovenije.
(6) Sodišče mora odločiti čim prej, če je to mogoče v
štiriindvajsetih urah od prejema odločbe.
(7) Sklep se pošlje pristojnemu organu oziroma osebi, ki
ga izvrši.
(8) Sklep se vroči osebam, v katerih premoženjske pravice in zakonite interese posega, in državnemu tožilcu.
(9) Zoper sklep smejo osebe iz prejšnjega odstavka vložiti
pritožbo v osmih dneh od prejema sklepa. S pritožbo zoper
sklep ni dopustno izpodbijati vsebinske podlage, ki izhaja iz
odločbe o zasegu oziroma zavarovanju. Pritožba ne zadrži
izvršitve sklepa. Senat višjega sodišča mora o pritožbi odločiti
v treh dneh. Obnova postopka in zahteva za varstvo zakonitosti
nista dopustni.
(10) Če je hkrati z zasegom ali zavarovanjem v isti zadevi predlagan tudi odvzem predmeta ali premoženjske koristi,
sodišče odloči tudi o tem predlogu in ga izvrši po določbah 12.
poglavja tega zakona.
Odlog izvrševanja
93. člen
(1) Domače sodišče odloži izvrševanje, če:
1. bi lahko škodovalo interesom preiskovanja kaznivega
dejanja, ki že poteka, in dokler je taka nevarnost podana;
2. je bil predmet zasežen ali odvzem premoženjske koristi
že zavarovan v drugem kazenskem postopku, dokler tak zaseg
oziroma zavarovanje nista odpravljena;
3. je premoženje, na katerem država odreditve predlaga zavarovanje zaradi odvzema premoženjske koristi, že bilo
predmet zavarovanja v drugem postopku v Republiki Sloveniji
in ima tako zavarovanje prednost pred zavarovanjem odvzema
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Republiki Sloveniji, dokler tako zavarovanje ni odpravljeno.
(2) Po prenehanju razlogov za odložitev iz prejšnjega
odstavka sodišče nemudoma odloči o izvrševanju odločbe o
zasegu ali začasnem zavarovanju.
Trajanje zasega ali zavarovanja
94. člen
(1) Zaseg predmeta oziroma začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi traja do odločitve o odvzemu
predmetov ali premoženjske koristi. Podaljševanje začasnega
zavarovanja po določbah zakona, ki ureja kazenski postopek,
ni potrebno.
(2) Če pristojni organ države odreditve ni napovedal predvidenega datuma posredovanja dokončne odločitve o odvzemu ali če odvzema ni predlagal hkrati z zasegom oziroma
začasnim zavarovanjem, domače sodišče po posvetovanju s
pristojnim organom države odreditve določi najdaljše možno
trajanje zavarovanja odvzema premoženjske koristi glede na
dopustno skupno trajanje začasnega zavarovanja za posamezno fazo postopka po pravu Republike Slovenije, če so pogoji
za začasno zavarovanje po tem zakonu še vedno izpolnjeni.
(3) Domače sodišče ravna enako, če je datum predvidene
dokončne odločitve o odvzemu daljši od rokov dopustnega
skupnega trajanja začasnega zavarovanja za posamezno fazo
postopka po pravu Republike Slovenije.
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Obvestilo državi odreditve
95. člen
Domače sodišče mora pristojni organ države odreditve
nemudoma obvestiti, če:
1. zadevo odstopi drugemu pristojnemu sodišču;
2. je bilo izvrševanje v celoti ali delno zavrnjeno;
3. je bil izdan sklep o izvrševanju;
4. je bila odločba izvršena, s poročilom o izvršitvi;
5. je bilo izvrševanje odloženo, pri čemer mora navesti
razloge in predvideno trajanje odloga;
6. so prenehali razlogi za odložitev izvrševanja, pri čemer
mora navesti izvedene ukrepe za izvrševanje;
7. je bila vložena pritožba in o izidu pritožbenega postopka.
Izvrševanje zasega in začasnega zavarovanja
v drugi državi članici
96. člen
(1) Zaseg predmetov ali začasno zavarovanje odvzema
premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem, ki ga je
odredilo pristojno sodišče v Republiki Sloveniji, se lahko izvrši v
drugi državi članici, v kateri so predmeti oziroma premoženje.
(2) Predlog posreduje pristojnemu tujemu organu sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.
Postopek izvrševanja
97. člen
(1) Domače sodišče mora pristojnemu organu države izvršitve posredovati:
1. odločbo, ki jo je treba izvršiti;
2. izpolnjeno in podpisano potrdilo, ki je določeno v Prilogi
3 tega zakona in je njegov sestavni del;
3. prevod potrdila v uradni jezik države izvršitve ali v drug
jezik, ki ga ta sprejme.
(2) Ministrstvo seznani sodišča, katere uradne jezike
sprejmejo posamezne države članice.
(3) Za občevanje med pristojnimi organi se smiselno uporablja 14. člen tega zakona. Če odločba in potrdilo nista bila
poslana po pošti, je treba pristojnemu organu države izvršitve
na njeno prošnjo po pošti naknadno poslati izvod ali overjen
prepis odločbe in izvirnik potrdila.
12. poglavje
Odvzem predmetov in premoženjske koristi
Pogoji za izvršitev
98. člen
(1) Domače sodišče po določbah tega poglavja izvrši
pravnomočno odločbo o odvzemu predmetov oziroma premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ali premoženja
oziroma denarnega zneska, ki ustreza premoženjski koristi, ki
jo je izdalo sodišče druge države članice v postopku zaradi
kaznivega dejanja.
(2) Če pristojni organ države odreditve v skladu s svojim pravom predlaga, da se odločba o odvzemu določenega
premoženja izvrši s plačilom denarnega zneska, ki ustreza
vrednosti tega premoženja, domače sodišče izvrši odločbo s
smiselno uporabo določb prava Republike Slovenije o načinih
odvzema premoženjske koristi.
Nedopustnost izvrševanja
99. člen
(1) Domače sodišče ne izvrši odločbe pristojnega sodišča
druge države članice o odvzemu predmetov oziroma premoženjske koristi, če:
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1. so predmeti, ki jih zajema odločba, kulturna dediščina
Republike Slovenije;
2. je bilo kaznivo dejanje, zaradi katerega je bila izdana
odločba, ali če je bilo predhodno kaznivo dejanje, ki je bilo
obravnavano skupaj s kaznivim dejanjem pranja denarja:
a) storjeno na ozemlju Republike Slovenije,
b) je bilo storjeno zunaj ozemlja druge države članice, ki
je izdala odločbo iz prejšnjega člena, če za taka dejanja, storjena zunaj ozemlja Republike Slovenije, po pravu Republike
Slovenije pregon ni dopusten;
3. je bila zoper isto osebo zaradi istega dejanja izdana
pravnomočna odločba o odvzemu v Republiki Sloveniji, ali
če je bila taka pravnomočna odločba izdana in že izvršena v
drugi državi članici;
4. dejanje, zaradi katerega je predlagan odvzem, ni kaznivo dejanje po pravu Republike Slovenije, razen če gre za
kaznivo dejanje iz drugega odstavka 8. člena tega zakona;
5. bi izvršitev odvzema v Republiki Sloveniji zastarala,
če bi bili za kaznivo dejanje po pravu Republike Slovenije
pristojni njeni organi;
6. je bila isti osebi glede odvzema v državi odreditve ali v
Republiki Sloveniji izdana amnestija ali pomilostitev;
7. bi bilo izvrševanje po pravu Republike Slovenije v
nasprotju s predpisi o imuniteti ali privilegijih;
8. je izvrševanje v nasprotju s pravicami dobrovernih
tretjih oseb;
9. je bila odločba izdana brez navzočnosti osebe in le-te
ni zastopal zagovornik, razen če je bila oseba osebno ali prek
zastopnika po pravu države odreditve obveščena o postopku
ali je izjavila, da odločbe ne bo izpodbijala;
10. obstajajo objektivni razlogi za prepričanje, da je bila
odločba izdana z namenom kaznovanja osebe zaradi njenega
spola, rase, vere, narodnosti, državljanstva, jezika, političnega
prepričanja ali spolne usmerjenosti ali da bi oseba lahko bila
iz teh razlogov v slabšem položaju;
11. je z odločbo odrejen odvzem, ki se po pravu Republike Slovenije v kazenskem postopku ne bi mogel izreči.
(2) V kazenskih zadevah v zvezi z dajatvami, davki,
carinami in devizami se izvrševanja odločbe ne sme zavrniti
zgolj zato, ker po pravu Republike Slovenije niso predpisane
iste vrste dajatev ali davkov ali ker niso predpisane iste vrste
določb o dajatvah, davkih, carinah ali devizah kot po pravu
države odreditve.
Pristojnost
100. člen
(1) Za odločanje o priznanju odločbe o odvzemu je pristojen preiskovalni sodnik.
(2) Krajevna pristojnost sodišča se določi po kraju, v
katerem je premoženje, ki je predmet izvrševanja. Če je v
predlogu glede premoženja navedenih več sredstev ali več
predmetov, je krajevno pristojno za odločitev tisto sodišče, ki
je pristojno po prvem navedenem sredstvu izvršbe.
(3) Če se krajevne pristojnosti ne da določiti po prejšnjem odstavku, se določi po stalnem ali začasnem prebivališču osebe, zoper katero je odrejen odvzem, za pravno osebo
pa se določi po sedežu, če ima podružnico, pa po kraju, kjer
ima podružnico.
(4) Če se pristojnega sodišča ne da določiti po določbah
prejšnjih odstavkov, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.
(5) Če sodišče, ki je bilo prejelo odločbo v izvrševanje,
ni pristojno, nemudoma odstopi zadevo pristojnemu sodišču
in o tem obvesti pristojni organ v državi odreditve.
(6) Za izvrševanje odločbe je pristojno sodišče ali drug
organ, ki je po predpisih Republike Slovenije pristojen za izvršitev odvzema predmeta oziroma premoženja, izrečenega
v Republiki Sloveniji.
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Postopek
101. člen
(1) Domače sodišče o priznanju odloča s sklepom na
podlagi naslednjih listin:
1. odločbe, ki jo je treba izvršiti;
2. potrdila, ki ga podpiše in potrdi sodišče države odreditve in je določeno v Prilogi 4 tega zakona;
3. prevoda potrdila v slovenski ali angleški jezik.
(2) Za občevanje med pristojnimi organi se smiselno
uporablja 14. člen tega zakona.
(3) Sodišče lahko osebo, zoper katere premoženje je
odrejen odvzem, povabi, da se na naroku izjavi o dopustnosti
izvrševanja, o višini zneska, katerega je treba izvršiti, in o že
opravljenem odvzemu.
(4) Pristojno sodišče mora organu države odreditve, ki je
izdal odločbo, določiti primeren rok, v katerem naj mu ta pošlje
ali dopolni potrdilo ali posreduje dodatne podatke, potrebne
za odločitev, ter ga opozoriti, da bo izvrševanje po neuspešnem poteku roka v celoti ali delno zavrnilo, če:
1. potrdilo ni bilo poslano, je v bistvenih delih nepopolno
ali pa je očitno v nasprotju z odločbo;
2. obstajajo utemeljeni razlogi za sklepanje, da gre za
enega od razlogov za nedopustnost izvrševanja, ki so navedeni v 2., 3., 8., 9., 10. in 11. točki prvega odstavka 99. člena
tega zakona;
3. oseba predloži dokaz, da je bil odvzem delno ali v
celoti že izvršen v katerikoli državi ali da je bila vrednost premoženjske koristi že odvzeta ali plačana.
(5) Če je za odločitev o izvrševanju potreben prevod
odločbe, s katero je bil izrečen odvzem, se pridobi na stroške
sodišča.
(6) Če podatki iz potrdila ne zadoščajo za uspešno izvršitev, sodišče uradoma pridobi dodatne podatke, potrebne za
izvršitev odvzema.
Sklep o priznanju
102. člen
(1) Domače sodišče s sklepom odloči, da se odločba
izvrši ali izvrševanje zavrne.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka mora vsebovati: naziv
organa, katerega odločba se izvrši, opravilno številko odločbe,
kratek opis dejanskega stanja, vključno s krajem in časom
dejanja, naziv dejanja, predpise države odreditve, ki so bili
uporabljeni, ter navedbo odrejenih ukrepov; če se izvrševanje
zavrne, pa tudi razloge za zavrnitev. Sklepu se priloži prepis
odločbe.
(3) Če se odvzem premoženjske koristi glasi na denarni znesek, mora sodišče znesek, ki se odvzame, določiti v
višini, navedeni v odločbi, ki jo je treba izvršiti. Če znesek ni
naveden v eurih, se mora preračunati po menjalnem tečaju, ki
je veljal na dan izdaje odločbe, ki jo je treba izvršiti. Od tega
zneska se odštejejo že opravljena plačila oziroma zneski,
izterjani v katerikoli državi članici.
(4) Sklep se vroči osebi, zoper katero se izvršuje odvzem, osebam, v katerih pravice se posega in pristojnemu
državnemu tožilcu.
(5) Zoper sklep se smejo osebe iz prejšnjega odstavka pritožiti v osmih dneh od vročitve sklepa. V pritožbi ni
dopustno izpodbijati vsebinske podlage odločbe pristojnega
organa države odreditve o odvzemu. Pravočasno vložena in
dopustna pritožba zadrži izvršitev sklepa do pravnomočnosti
odločitve o pritožbi. Obnova postopka in zahteva za varstvo
zakonitosti nista dopustni.
(6) Če se izvrševanje pravnomočno zavrne na podlagi
prvega odstavka 99. člena tega zakona, mora pristojno državno tožilstvo s priloženim izvodom sklepa obvestiti ministrstvo in seznaniti generalnega državnega tožilca Republike
Slovenije.
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(7) Za izvršitev odvzema se smiselno uporabljajo predpisi, po katerih se v Republiki Sloveniji izvršuje odvzem predmetov oziroma premoženjske koristi v kazenskem postopku.
Odlog izvrševanja
103. člen
(1) Domače sodišče odloži izvrševanje odvzema:
1. do pravnomočnosti odločitve o dopustni pritožbi zoper
sklep iz prejšnjega člena;
2. če je država odreditve predlagala odvzem tudi drugim
državam članicam in bi skupno odvzeti znesek lahko presegel
znesek, določen v odločbi;
3. če je predmet ali denarni znesek, ki naj se odvzame, že
v postopku zasega, začasnega zavarovanja oziroma odvzema
v Republiki Sloveniji.
(2) Sodišče lahko odloži izvrševanje odvzema, če:
1. bi lahko škodovalo interesom preiskovanja kaznivega
dejanja, ki že poteka, dokler je taka nevarnost podana;
2. je potreben prevod odločbe, do pridobitve prevoda;
3. so potrebni dodatni podatki, do pridobitve dodatnih
podatkov od pristojnega organa države odreditve.
(3) Domače sodišče mora po uradni dolžnosti zavarovati
odvzem do prenehanja razlogov za odložitev z vsemi dopustnimi ukrepi po pravu Republike Slovenije.
Odločbe več držav članic
104. člen
(1) Če dve ali več držav članic pošlje odločbe o odvzemu
istega predmeta ali premoženja, odloči domače sodišče ob
ustreznem upoštevanju vseh okoliščin, zlasti ali je bil predmet
ali premoženje zaseženo že po prejšnjem poglavju tega zakona, teže kaznivih dejanj, ki so podlaga za odvzem, kraja kaznivih dejanj, datuma izdaje odločb in časa njihove predložitve,
katero oziroma katere odločbe je treba izvršiti.
(2) Sodišče ravna po prejšnjem odstavku tudi, če prejme
dve ali več odločb o odvzemu denarnih zneskov premoženjske
koristi oziroma premoženjske koristi v denarni vrednosti, ki so
bile izdane zoper isto fizično ali pravno osebo in ta v Republiki
Sloveniji nima dovolj sredstev za izvrševanje vseh odločb.
Prihodek odvzema
105. člen
(1) Denarni znesek, pridobljen z izvrševanjem odvzema,
ki ne presega 10 000 eurov oziroma protivrednosti tega zneska
v drugi valuti, je v celoti prihodek proračuna Republike Slovenije. Denarni znesek, ki preseže 10 000 eurov, pa se razdeli tako,
da polovica pripade proračunu Republike Slovenije, polovica
pa državi odreditve.
(2) S predmeti in premoženjem, ki ni denar, sodišče ravna
po lastni presoji na enega od naslednjih načinov:
1. proda v skladu s pravom Republike Slovenije in s prihodkom ravna po prejšnjem odstavku;
2. izroči pristojnemu organu države odreditve, pri čemer
je za izročitev predmetov ali premoženja v primeru, da je bil
predlagan odvzem denarnega zneska, potrebno soglasje države odreditve;
3. razpolaga z njim na drug način v skladu s pravom Republike Slovenije, če ni mogoče ravnati po prejšnjih točkah.
(3) Prejšnja odstavka se uporabljata le, če z državo odreditve ni dogovorjeno drugače.
Ustavitev izvrševanja
106. člen
Če pristojni organ države odreditve sporoči, da odločba o odvzemu ni več izvršljiva ali da zaradi kateregakoli
drugega razloga ne zahteva več izvrševanja, sodišče ustavi
izvrševanje.
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Obveščanje države odreditve
107. člen
Domače sodišče mora pristojni organ države odreditve
nemudoma obvestiti, če:
1. zadevo odstopi pristojnemu sodišču;
2. je bilo izvrševanje v celoti ali delno zavrnjeno, z navedbo razlogov;
3. odločbe ni mogoče izvršiti, ker je denarni znesek ali
predmet, ki ga je treba odvzeti, izginil, bil uničen, ni izterljiv
ali ga v kraju, ki je naveden v potrdilu, ni mogoče najti, ker
kraj, kjer je denarni znesek ali predmet, ni bil dovolj natančno
naveden ali ker je bila za denarni znesek ali predmet izvršena
že druga odločba, vsakokrat ob navedbi razlogov;
4. odločbe o odvzemu ni mogoče v celoti izvršiti, ker so
bili vloženi predlogi za odvzem pristojnih organov dveh ali
več držav članic;
5. je bilo izvrševanje odloženo, z navedbo razlogov in po
možnosti predvidenim trajanjem odloga;
6. je bila odločba izvršena.
Stroški
108. člen
(1) Stroški izvrševanja odvzema bremenijo proračun Republike Slovenije ne glede na uspeh izterjave.
(2) Če so zaradi izvrševanja nastali precejšnji ali izredni
stroški, sodišče pristojnemu organu države odreditve predlaga razdelitev stroškov in priloži njihov podrobni seznam.
Izvrševanje odvzema v drugi državi članici
109. člen
(1) Odločba o odvzemu, ki jo je izdalo pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji, se lahko posreduje v izvršitev drugi državi
članici, v kateri ima oseba premoženje ali dohodek oziroma v
kateri so predmeti, na katere se nanaša odločba o odvzemu.
(2) Če se ne ve, v kateri državi ima oseba premoženje
ali dohodek oziroma v kateri državi so predmeti, se odločba
o odvzemu lahko posreduje v izvršitev državi članici, v kateri
ima fizična ali pravna oseba, zoper katero je bila odločba
izdana, prebivališče oziroma sedež.
(3) Sodišče pred odločitvijo pridobi mnenje pristojnega
državnega tožilca in izjavo osebe, zoper katero je bila izdana
odločba o odvzemu, če je ta dosegljiva.
Postopek izvrševanja
110. člen
(1) Domače sodišče mora pristojnemu organu države
izvršitve poslati:
1. odločbo, ki jo je treba izvršiti;
2. izpolnjeno in podpisano potrdilo, ki je določeno v Prilogi 4 tega zakona in je njegov sestavni del;
3. prevod potrdila v uradni jezik države izvršitve ali v
drug jezik, ki ga ta sprejme.
(2) Ministrstvo seznani sodišča, katere uradne jezike
sprejmejo posamezne države članice.
(3) Za občevanje med pristojnimi organi se smiselno
uporablja 14. člen tega zakona. Če odločba in potrdilo nista
bila poslana po pošti, je treba pristojnemu organu države
izvršitve na njeno prošnjo po pošti naknadno poslati izvod ali
overjen prepis odločbe in izvirnik potrdila.
Posredovanje odločbe več državam članicam
111. člen
(1) Predlog za izvrševanje se lahko hkrati posreduje
samo eni državi članici.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek se odločba o odvzemu
določenih predmetov ali premoženja lahko hkrati pošlje več
državam članicam, če:
1. se lahko upravičeno domneva, da so v teh državah
članicah predmeti ali premoženje, na katero se nanaša odločba;
2. izvrševanje odločbe o odvzemu premoženja zahteva
ukrepanje v več državah članicah;
3. se lahko upravičeno domneva, da je predmet ali določeno premoženje, na katero se nanaša odločba, v eni od dveh
ali več znanih državah članicah.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se odločba, ki
se glasi na denarni znesek, lahko hkrati pošlje več državam
članicam, če je to potrebno, da se odločba izvrši, zlasti če
denarni znesek ni bil zavarovan po določbah prejšnjega poglavja ali pa izvrševanje v eni državi članici predvidoma ne
bo zadoščalo za poplačilo celotnega zneska, določenega v
odločbi o odvzemu.
Izvrševanje v domači državi
112. člen
Izvrševanje odločbe o odvzemu se lahko nadaljuje v
Republiki Sloveniji tudi, če je odločba poslana eni ali več
državam članicam. Skupni znesek, pridobljen z izvrševanjem
odločbe o odvzemu, ki se glasi na denarni znesek, ne sme
presegati zneska, izrečenega v odločbi.
Obvestilo državi izvršitve
113. člen
Domače sodišče, ki je izdalo odločbo o odvzemu na
prvi stopnji, mora pristojni organ države izvršitve nemudoma
obvestiti, če:
1. obstaja nevarnost, da bi izvrševanje preseglo skupni
znesek, določen v odločbi, ki se glasi na denarni znesek, in
da je taka nevarnost prenehala;
2. je bila odločba v domači državi ali v drugi državi v
celoti ali delno izvršena in navede morebitni znesek, glede
katerega odvzem še ni bil izvršen;
3. je oseba na podlagi odločbe že plačala denarni znesek;
4. je bila odločba ali njena izvršljivost naknadno razveljavljena ali spremenjena ali se izvrševanje zaradi drugih
razlogov ne zahteva več.
V. DEL
IZMENJAVA PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC MED
DRŽAVAMI ČLANICAMI
Namen izmenjave podatkov iz kazenskih evidenc med
državami članicami
114. člen
Pristojni organi Republike Slovenije in drugih držav članic si zaradi učinkovitega posredovanja podatkov o pravnomočnih kazenskih obsodbah in posledicah teh obsodb na
področju začasne ali trajne izgube določenih pravic neposredno izmenjujejo podatke iz evidenc podatkov o pravnomočnih
kazenskih obsodbah in posledicah teh obsodb (v nadaljnjem
besedilu: kazenska evidenca).
Centralni organ Republike Slovenije
115. člen
Centralni organ Republike Slovenije za izmenjavo podatkov iz kazenske evidence Republike Slovenije s pristojnimi
organi drugih držav članic, ki upravljajo njihove kazenske
evidence, je pristojni oddelek ministrstva.
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Posredovanje podatkov drugim državam članicam
brez zaprosila
116. člen
(1) Centralni organ Republike Slovenije nemudoma posreduje centralnemu organu druge države članice podatke iz
kazenske evidence v zvezi z državljanom te države članice,
potem, ko jih v skladu z določbami Kazenskega zakonika
vpiše v kazensko evidenco.
(2) Kadar je posameznik, ki je bil pravnomočno obsojen,
državljan dveh ali več držav članic, centralni organ Republike
Slovenije podatke posreduje vsaki od teh držav članic, razen
če je posameznik tudi državljan Republike Slovenije.
Posredovanje podatkov drugim državam članicam
na zaprosilo
117. člen
(1) Centralni organ Republike Slovenije posreduje na zaprosilo centralnega organa druge države članice, ki je sestavljeno v obliki obrazca, ki je določen v Prilogi 5 tega zakona in
je njegov sestavni del, podatke iz kazenske evidence v zvezi
s posameznikom, ki je vpisan vanjo, pod pogoji, določenimi v
Kazenskem zakoniku.
(2) Odgovor na zaprosilo iz prejšnjega odstavka pošlje centralni organ Republike Slovenije centralnemu organu
druge države članice nemudoma, najkasneje pa v desetih
delovnih dneh po prejemu zaprosila, na obrazcu iz Priloge 5
tega zakona. Če gre za zaprosilo na podlagi prošnje posameznika, pošlje centralni organ Republike Slovenije centralnemu
organu druge države članice odgovor najkasneje v dvajsetih
delovnih dneh po prejemu zaprosila.
(3) Če centralni organ Republike Slovenije potrebuje več
podatkov za identifikacijo osebe, na katero se zaprosilo nanaša, se nemudoma posvetuje z državo, ki je poslala zaprosilo,
da lahko pošlje podatke iz kazenske evidence v roku desetih
delovnih dni po prejemu dodatnih podatkov.
Zaprosilo za posredovanje podatkov
iz kazenske evidence druge države članice
118. člen
(1) Na prošnjo organov ali subjektov iz tretjega in četrtega odstavka 105. člena Kazenskega zakonika za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence druge države članice posreduje centralni organ Republike Slovenije zaprosilo za podatke
in povezane informacije iz kazenske evidence centralnemu
organu te države članice. Zaprosilo se pošlje v obliki obrazca
iz Priloge 5 tega zakona.
(2) Če centralni organ druge države članice potrebuje
dodatne podatke za ugotovitev istovetnosti posameznika, na
katerega se zaprosilo nanaša, mu jih centralni organ Republike Slovenije čim prej pošlje.
Občevanje centralnih organov
119. člen
(1) Centralni organ Republike Slovenije občuje neposredno s centralnimi organi drugih držav članic.
(2) Zaprosila, odgovori in dodatni ter drugi primerni podatki se lahko posredujejo na način, ki omogoča pisni zapis,
pod pogoji, ki centralnemu organu Republike Slovenije omogočajo, da je prepričan o verodostojnosti poslanih podatkov
ter pošiljatelja. Pri prenosu zaprosil, odgovorov in dodatnih ter
drugih primernih podatkov preko elektronskega komunikacijskega omrežja se šteje, da so podatki ustrezno zavarovani,
če se posredujejo z uporabo kriptografskih metod in elektronskega podpisa tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost
oziroma neprepoznavnost med prenosom.
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Uporaba posredovanih osebnih podatkov
120. člen
(1) Osebne podatke, katere je centralni organ druge države članice posredoval centralnemu organu Republike Slovenije
v skladu z določbami tega dela zakona za namene kazenskih
postopkov, lahko Republika Slovenija uporabi le za kazenske
postopke, za katere so bili podatki zahtevani, in kot je navedeno v obrazcu iz Priloge 5 tega zakona.
(2) Osebne podatke, katere je centralni organ druge države članice posredoval centralnemu organu Republike Slovenije
v skladu z določbami tega dela zakona za druge namene, kot
so kazenski postopki, lahko Republika Slovenija uporabi v
skladu z njenimi zakoni le za namen, za katerega so bili zahtevani in v okviru omejitev, ki jih je določila država članica, ki je
podatke posredovala, v skladu s podatki iz obrazca iz Priloge
5 tega zakona.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka se smiselno uporabljajo tudi v primeru, kadar zahteva podatke iz kazenske evidence Republike Slovenije za odločanje o pravicah ali obveznostih
ali za odkrivanje ali pregon storilcev kaznivih dejanj ali odločanje
o uvedbi ali v kazenskem postopku centralni organ druge države
članice od centralnega organa Republike Slovenije.
Uporaba jezika
121. člen
Zaprosila za posredovanje podatkov iz kazenske evidence se pošljejo v uradnem jeziku ali enem izmed uradnih jezikov
zaprošene države. Odgovori se pošiljajo v uradnem jeziku ali
jezikih zaprošene države.
VI. DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
122. člen
Ministrstvo obvesti pristojne organe Evropske unije o tem,
kateri organi so po tem zakonu pristojni za posamezne oblike
sodelovanja in posreduje druge podatke, potrebne za njegovo
izvajanje, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
123. člen
(1) Minister, pristojen za pravosodje, uskladi določbe Sod
nega reda (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00,
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113/00, 62/01, 102/01, 15/03, 75/04, 138/04, 74/05 in 5/07) o
vodenju vpisnikov s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za pravosodje, z navodilom določi
način statističnega spremljanja in poročanja sodišč o pripadu
in reševanju zadev na podlagi tega zakona v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
124. člen
(1) Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, preneha
veljati Zakon o evropskem nalogu za prijetje in predajo (Uradni
list RS, št. 37/04) in Pravilnik o obrazcu evropskega naloga za
prijetje in predajo (Uradni list RS, št. 51/04).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se postopek
izvršitve naloga, ki ga je pristojni organ Republike Slovenije
prejel pred dnem začetka uporabe tega zakona, izvede in
dokonča z uporabo določb zakona in podzakonskega akta iz
prejšnjega odstavka.
125. člen
(1) Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se za
področja mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah z
državami članicami, ki jih ureja ta zakon, prenehajo uporabljati
določbe šestega odstavka 154. člena, 160.b člena ter XXX. in
XXXI. poglavja Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS,
št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se postopki
v zvezi z zaprosili za mednarodno pravno pomoč, ki jih pristojni
organi Republike Slovenije prejmejo pred dnem začetka uporabe tega zakona, izvedejo in dokončajo po dosedanjih določbah
zakona iz prejšnjega odstavka.
126. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece
po uveljavitvi.
Št. 713-01/07-15/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EPA 1533-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Priloga 1 - EVROPSKI NALOG ZA PRIJETJE iz þlena 8 Okvirnega sklepa Sveta
2002/584/PNZ o evropskem nalogu za prijetje in predajo (41. þlen)
(a) Podatki o zahtevani osebi:
Priimek: …… …………….……………………………………………………………………..
Ime:....….…..….….……………………………………………………………………………
Dekliški priimek:….. .…………..……………………………………………………………..
Vzdevek:…...………….…...…………………………………………………………………..
Spol:..………….…...…………………………………………………………………………...
Državljanstvo:………….……..........................................................................................
Datum rojstva:……..………………..................................................................................
Kraj rojstva:..…….………..……………………………………………………………………
Prebivališþe in/ali znan naslov:….……….……..……………………………………………
Jezik(i), ki ga (jih) zahtevana oseba razume (þe je znan): ….…..………………………
………………..................................................................................................................
Opis zahtevane osebe in prepoznavna znamenja: ……………..………………………
....................................................................................................................…............
Fotografija in prstni odtisi zahtevane osebe, podatki o kontaktni osebi, pri kateri se
dobijo fotografije, prstni odtisi ali podatki o DNA (þe ob nalogu teh podatkov ni bilo
mogoþe vkljuþiti).

(b) Odloþba, na kateri temelji nalog:
1. Sklep o priporu ali druga sodna odloþba z enakim uþinkom: ………………………...
................…………………....…………………………………………………………………
Vrsta:............................................................................................................……………
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2. Izvršljiva sodba: ……………………………………………………………………………
.......................................................................................................................………....
Opravilna številka: ................................................................................……………….
(c) Podatki o predpisani ali izreþeni kazni:
1. Najvišja predpisana kazen zapora ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti, ki se
lahko izreþe za obravnavano kaznivo(a) dejanje(a):
.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................…..
2. Trajanje izreþene kazni zapora ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti:
..............................................................................................................…………….....
Višina še neprestane kazni: ………………………………………………………………...
...................................................................…………………........…................................
...............................................................................................................…………….....
(d) Sodba je bila izreþena v nenavzoþnosti in:
– zahtevana oseba je bila osebno vabljena ali je bila kako drugaþe obvešþena o datumu
in kraju zaslišanja, kar je privedlo do izreka sodbe v nenavzoþnosti,
ali
– zahtevana oseba ni bila pozvana pred sodišþe ali kako drugaþe osebno obvešþena o
datumu in kraju obravnave, zaradi þesar je bila odloþba izreþena v nenavzoþnosti,
vendar ima oseba po predaji naslednja zakonska jamstva (takšna jamstva so lahko
dana vnaprej) vnaprej):
...................................……………………………………………………………….…….....
Specifikacija pravnih jamstev
.................................................................................…..........……..................................
...............................................................................................................................…...
............................................................................................................................……..
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(e) Kazniva dejanja:
Nalog se nanaša na skupno: ........................................................... kaznivih dejanj.
Opis okolišþin, v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno (so bila kazniva dejanja
storjena), vkljuþno s þasom, krajem in vrsto udeležbe zahtevane osebe pri kaznivem
dejanju (kaznivih dejanjih):
...............................................................................................…………………...............
................................................................................................…………………..............
.................................................................................................………………….............
Vrsta in zakonska oznaþba kaznivega dejanja (kaznivih dejanj) in veljaven zakonski
predpis:
...............................................................................................................………………
...................................................................................................................…………….
...................................................................................................................…………….
.................................................................................................................………………
...............................................................................................................……………….
I. Oznaþi enega ali veþ naslednjih kaznivih dejanj, ki so kazniva po pravu odreditvene
države þlanice s kaznijo zapora ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti najmanj
enega leta, kot so doloþena po pravu odreditvene države þlanice:
Ƒ pripadnost kriminalni združbi,
Ƒ terorizem,
Ƒ trgovina z ljudmi,
Ƒ spolno izkorišþanje otrok in otroška pornografija,
Ƒ nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami,
Ƒ nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in razstrelivi,
Ƒ korupcija,
Ƒ goljufije, vkljuþno s tistimi, ki ogrožajo finanþne interese Evropske unije v smislu
Konvencije o varovanju finanþnih interesov Evropske unije z dne 26.7.1995,
Ƒ pranje denarja,
Ƒ ponarejanje denarja,
Ƒ kazniva dejanja, storjena z uporabo raþunalnika,
Ƒ kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, vkljuþno z
nedovoljenim
prometom z ogroženimi živalskimi ter rastlinskimi vrstami in podvrstami,
Ƒ omogoþanje prepovedanega prehoda þez državno mejo in bivanja v državi,
Ƒ umor in huda telesna poškodba,

Stran

13726 /

Št.

102 / 9. 11. 2007

63

Uradni list Republike Slovenije

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

nedovoljena trgovina s þloveškimi organi in tkivi,
ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in jemanje talcev,
rasizem in ksenofobija,
rop v skupini ali oborožen rop,
nedovoljen promet s kulturnimi dobrinami, vkljuþno s starinami in umetniškimi deli,
preslepitev,
izsiljevanje in oderuštvo,
ponarejanje industrijskih izdelkov in prodaja takih izdelkov,
ponarejanje uradnih listin in promet z njimi,
ponarejanje plaþilnih sredstev,
nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi spodbujevalci rasti,
nedovoljena trgovina z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi,
trgovina z ukradenimi vozili,
posilstvo,
požig,
kazniva dejanja iz pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišþa, ustanovljenega z
Rimskim statutom,
Ƒ ugrabitev letala ali ladje,
Ƒ sabotaža.
II. Podroben opis kaznivega dejanja (kaznivih dejanj), ki ni zajeto (niso zajeta) v toþki I
zgoraj:
...................................................................................................…………………...........
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................……………………...........
(f) Druge okolišþine, pomembne za zadevo (neobvezne informacije):
(N. B.): Druge okolišþine, pomembne za zadevo (eksteritorialnost, prekinitev zastaranja
ali druge posledice kaznivih dejanj):
...............................................................………………...................................................
.........................................................................……………….........................................
(g) Nalog doloþa tudi odvzem in izroþitev predmetov, pomembnih v kazenskem
postopku kot dokaz.
Nalog doloþa tudi zaseg, odvzem in izroþitev predmetov, ki jih je zahtevana oseba
pridobila s kaznivim dejanjem.
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Opis in oznaþba predmetov ter lokacija (þe je znana):
.................................................................................................………………................
...................................................................................................………………...............
...................................................................................................………………...............
(h) Kaznivo(a) dejanje(a), zaradi katerega (katerih) je bil ta nalog odrejen, je (so)
kaznivo(a) s kaznijo dosmrtnega zapora ali z odreditvijo dosmrtnega odvzema prostosti:
– pravni sistem odreditvene države þlanice dopušþa revizijo izreþene kazni ali ukrepa na prošnjo obsojenca ali po uradni dolžnosti najpozneje v 20 letih - z namenom da se ta
kazen ali ukrep ne izvrši,
in/ali
– pravni sistem odreditvene države þlanice omogoþa pomilostitev, do katere je oseba
upraviþena po zakonu ali praksi odreditvene države þlanice, z namenom da se ta kazen
ali ukrep ne izvrši.
(i) Pravosodni organ, ki je odredil nalog:
Uradni naziv:......................................................…….……..............................………...
…………………………………………………………………………………….…….……..
Ime in priimek njegovega predstavnika(ce): ................................................................
....................................................................................................................…..…………
Njegov (njen) položaj (naziv/stopnja):................................................……………..........
................................................................................................................……….……...
Oznaþba spisa:...................................................................................……………….....
Naslov: .........................................................................................………………...........
.....................................................................................................……………….............
Tel.: (podroþna koda države ) (podroþna koda mesta) .................................................
Telefaks: (podroþna koda države) (podroþna koda mesta) ..........................................
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Elektronski naslov: ...........................................................................…...................…...
Kontaktni podatki osebe, s katero se opravijo potrebni praktiþni dogovori o predaji:
...................................................................................................................……............
ýe je za prenos in administrativen sprejem evropskega naloga za prijetje odgovoren
osrednji organ:
Naziv osrednjega organa:
..............................................................................................……..…….......................
Kontaktna oseba, þe je znana (položaj/funkcija ter ime in priimek):
.........................................................................................................…………….…........
Naslov:
...............……............................................................................…………………...........
..........................................................................................................……………….......
Tel.: (podroþna koda države) (podroþna koda mesta) ………………………………......
Telefaks: (podroþna koda države) (podroþna koda mesta)...........................................
Elektronski naslov: ..........…………………………………………………………………...
Podpis odreditvenega pravosodnega organa in/ali njegovega predstavnika(ce):
......................................................................................................…………….…...........
Ime in priimek:............................................................................…………….……..…....
Položaj (naziv/funkcija):...............................................................………………………..
Datum:......................................................................................…………………..….......
Uradni žig (þe obstaja )
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Priloga 2 - POTRDILO iz þlena 4 Okvirnega sklepa Sveta 2005/214/PNZ o uporabi
naþela vzajemnega priznavanja denarnih kazni (78. þlen)
(a)
- Država izdajateljica: …………………………………………………………………………
- Država izvršiteljica: ………………………………………………………………………..
(b) Organ, ki je izdal odloþbo o plaþilu denarne kazni:
Uradni naziv:........................…………………………………………………………………
Naslov: ..……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Številka zadeve:……………………………………………………………………………...
Tel. (mednarodna klicna številka države) (omrežna skupina)…………………………….
Faks (mednarodna klicna številka države) (omrežna skupina) …………………………
E-pošta (þe je na voljo).............................…………………………………………………
Jeziki, v katerih se je mogoþe sporazumevati z organom, ki je odloþbo izdal ………...
…………………………………………………………………………………………………...
Podatki o osebi(-ah), na katero(-e) se je mogoþe obrniti, þe so potrebne dodatne
informacije za izvršbo odloþbe ali, kjer je to primerno, za nakazilo denarja, pridobljenega
z izvršbo, državi izdajateljici (ime, naziv/rang, tel., faks in e-pošta (þe je na
voljo)………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
(c) Organ, ki je pristojen za izvršbo odloþbe o plaþilu denarne kazni v državi izdajateljici
(þe gre za drug organ, kot je naveden v toþki (b)):
Uradni naziv:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Naslov: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
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Tel. (mednarodna klicna številka države) (omrežna skupina) ………………………….
Faks (mednarodna klicna številka države) (omrežna skupina)…………………………
E-pošta (þe je na voljo)………………………………………………………………………
Jeziki, v katerih se je mogoþe sporazumevati z organom, pristojnim za izvršbo………
…………………………………………………………………………………………………..
Podatki o osebi(-ah), na katero(-e) se je mogoþe obrniti, þe so potrebne dodatne
informacije za izvršbo odloþbe ali, kjer je to primerno, za nakazilo denarja, pridobljenega
z izvršbo, državi izdajateljici (ime, naziv/rang, tel., faks in e-pošta (þe je na
voljo):……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................
(d) V primeru, þe je bil osrednji organ doloþen za upravno posredovanje odloþb o plaþilu
denarnih kazni v državi izdajateljici:
Ime osrednjega organa:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Po potrebi kontaktna oseba (naziv/rang in ime): ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Naslov: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Številka zadeve ………………………………………………………………………………
Tel. (mednarodna klicna številka države) (številka omrežne skupine) …………………
Faks (mednarodna klicna številka države) (številka omrežne skupine) ………………...
E-pošta (þe je na voljo): ……………………………………………………………………...
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(e) Organ ali organi, na katere se je možno obrniti (þe sta bili izpolnjeni toþki (c) in/ali (d):
Ƒ Na organ iz toþke (b)
se je mogoþe obrniti pri vprašanjih v zvezi: ………………………………………………
Ƒ Na organ iz toþke (c)
se je mogoþe obrniti pri vprašanjih v zvezi: ………………………………………………
Ƒ Na organ iz toþke (d)
se je mogoþe obrniti pri vprašanjih v zvezi: ………………………………………………
(f) Informacije v zvezi s fiziþno ali pravno osebo, kateri je bila izreþena denarna kazen:
1. V primeru fiziþne osebe
Priimek: ………………………………………………………………………………………
Ime(-na): ……………………………………………………………………………………...
Dekliški priimek (po potrebi): ………………………………………………………………..
Vzdevki (po potrebi): ………………………………………………………………………...
Spol: ………………………………………………………………………………………….
Državljanstvo: ………………………………………………………………………………..
Enotna matiþna številka obþana ali številka socialnega zavarovanja (þe je na voljo):
…………………………………………………………………………………………………..
Datum rojstva: ………………………………………………………………………………..
Kraj rojstva: …………………………………………………………………………………..
Zadnji znani naslov: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Jezik(-i), ki ga/jih oseba razume (þe je znano): ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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(a) ýe se odloþba posreduje državi izvršiteljici, ker oseba, zoper katero je bila odloþba
izdana, tam obiþajno prebiva, navedite naslednje:
Obiþajno bivališþe v državi izvršiteljici: ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(b) ýe se odloþba posreduje državi izvršiteljici, ker ima oseba, zoper katero je bila
odloþba izdana, v državi izvršiteljici premoženje, navedite naslednje:
Opis premoženja osebe: …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Lokacija, kjer se nahaja premoženje osebe: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
(c) ýe se odloþba posreduje državi izvršiteljici, ker oseba, zoper katero je bila odloþba
izdana, v državi izvršiteljici prejema dohodek, navedite naslednje:
Opis vira(-ov) dohodka, ki ga prejema oseba: …………………………………………….
Lokacija vira(-ov) dohodka, ki ga prejema oseba: ………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
2. V primeru pravne osebe:
Ime: ……………………………………………………………………………………………..
Oblika pravne osebe: …………………………………………………………………………
Številka registracije (þe je na voljo) (1): …………………………………………………..
Registrirani sedež (þe je na voljo) (1): …………………………………………………….
Naslov pravne osebe: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
(a) ýe se odloþba posreduje državi izvršiteljici, ker ima pravna oseba, zoper katero je
bila odloþba izdana, v državi izvršiteljici premoženje, navedite naslednje:
Opis premoženja pravne osebe: …………………………………………………………...
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Lokacija, kjer se nahaja premoženje pravne osebe: …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
(b) ýe se odloþba posreduje državi izvršiteljici, ker pravna oseba, zoper katero je bila
odloþba izdana, v državi izvršiteljici prejema dohodek, navedite naslednje:
Opis vira(-ov) dohodka, ki ga prejema pravna oseba: ………………………………….
Lokacija vira(-ov) dohodka, ki ga prejema pravna oseba: ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
(g) Odloþba o plaþilu denarne kazni:
1. Vrsta odloþbe o plaþilu denarne kazni (odkljukajte ustrezno polje):
Ƒ (i) Odloþba sodišþa države izdajateljice v zvezi s kaznivim dejanjem po pravu države
izdajateljice.
Ƒ (ii) Odloþba organa države izdajateljice, razen sodišþa, v zvezi s kaznivim dejanjem
po pravu države izdajateljice. Potrjujemo, da je imela zadevna oseba možnost zadevo
predložiti v razsojanje sodišþu, ki ima pristojnost zlasti v kazenskih zadevah.
Ƒ (iii) Odloþba organa države izdajateljice, razen sodišþa, v zvezi z dejanji, ki se po
pravu države izdajateljice kaznujejo, ker pomenijo kršitev predpisov. Potrjujemo, da je
imela zadevna oseba možnost zadevo predložiti v razsojanje sodišþu, ki ima
pristojnost zlasti v kazenskih zadevah.
Ƒ (iv) Odloþba sodišþa, ki ima pristojnost zlasti v kazenskih zadevah, v zvezi z odloþbo
iz toþke iii.
Odloþba je bila izdana (datum) ..……………………………………………………………
Odloþba je postala pravnomoþna (datum) …………………………………………………
Referenþna številka odloþbe (þe je na voljo): .. …………………………………………..
Denarna kazen pomeni obveznost plaþila (odkljukajte ustrezno(-a) polje(-a) ter navedite
znesek(-e) in valuto):
Ƒ (i) denarnega zneska iz odloþbe o obsodbi zaradi kršitve;
Znesek: ……………………………………………………………………………………….
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Ƒ (ii) odškodnine iz iste odloþbe za oškodovance, kadar oškodovanec ne more biti
civilna stranka v postopku, sodišþe pa izvršuje svojo kazensko pristojnost;
Znesek: ………………………………………………………………………………………….
Ƒ (iii) denarnega zneska za stroške sodnega ali upravnega postopka, ki se zakljuþi z
izdajo odloþbe;
Znesek: ………………………………………………………………………………………….
Ƒ (iv) denarnega zneska javnemu skladu ali organizaciji za podporo oškodovancem, ki
je doloþen v isti odloþbi;
Znesek:
…………………………………………………………………………………………...........
skupnega zneska denarne kazni z navedbo valute:

…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
2. Povzetek dejstev in opis okolišþin, v katerih je bila/so bile povzroþena(-e)
kršitev/kršitve, vkljuþno s þasom in krajem: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Vrsta in pravna klasifikacija kršitve/kršitev ter zakonski predpis/zakon, na podlagi
katerega je bila izdana odloþba: …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
3. Kolikor kršitev/kršitve iz toþke 2 pomeni(-jo) eno ali veþ naslednjih kršitev, to potrdi
tako, da odkljukate ustrezno(-a) polje(-a):
Ƒ udeležba v hudodelski združbi,
Ƒ terorizem,
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trgovina z ljudmi,
spolna zloraba otrok in otroška pornografija,
nedovoljen promet s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi,
nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in razstrelivi,
korupcija,
goljufije, vkljuþno s tistimi, ki škodijo finanþnim interesom Evropskih skupnosti v
smislu Konvencije z dne 26. julija 1995 o varovanju finanþnih interesov Evropskih
skupnosti,
pranje premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem,
ponarejanje denarja, vkljuþno z eurom,
kazniva dejanja, povezana z raþunalništvom,
kazniva dejanja zoper okolje, vkljuþno z nedovoljenim prometom z ogroženimi
živalskimi vrstami ter z ogroženimi rastlinskimi vrstami in sortami,
omogoþanje nezakonitega vstopa in bivanja,
umor, huda telesna poškodba,
nedovoljeno trgovanje s þloveškimi organi in tkivi,
ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in jemanje talcev,
rasizem in ksenofobija,
organiziran ali oborožen rop,
nedovoljen promet s kulturnimi dobrinami, vkljuþno s starinami in umetniškimi deli,
goljufija,
izsiljevanje in oderuštvo,
ponarejanje in piratstvo,
ponarejanje uradnih dokumentov in promet z njimi,
ponarejanje plaþilnih sredstev,
nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi pospeševalci rasti,
nedovoljen promet z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi;
promet z ukradenimi vozili,
posilstvo,
požig,
kazniva dejanja, ki sodijo v pristojnost Mednarodnega kazenskega sodišþa,
protipravna ugrabitev letal/ladij,
sabotaža,
ravnanja, ki so v nasprotju s predpisi o varnosti v cestnem prometu, vkljuþno s
kršitvami pravil o številu ur vožnje in þasu poþitka, ter predpisov o nevarnem blagu,
tihotapljenje blaga,
kršitve pravic intelektualne lastnine,
grožnje in nasilna dejanja nad osebami, vkljuþno z nasiljem na športnih prireditvah,
kaznivo dejanje povzroþitve škode,
kraja,
kršitve, ki jih ugotovi država izdajateljica in pri katerih velja izvajanje obveznosti, ki
izhajajo iz pravnih aktov, sprejetih na podlagi Pogodbe ES ali naslova VI Pogodbe
EU.
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ýe odkljukate to polje, navedite natanþne doloþbe pravnega akta, sprejetega na podlagi
Pogodbe ES ali Pogodbe EU, v zvezi s kršitvijo: ………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4. Kolikor kršitev/kršitve iz toþke 2 ni(-so) zajeta(-e) v toþki 3, podaj popolni opis
zadevne(-ih) kršitve/kršitev: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(h) Status odloþbe o plaþilu denarne kazni
1. Potrjujemo, da (ustrezno odkljukajte):
Ƒ (a) je odloþba dokonþna.
Ƒ (b) po vedenju organa, ki je izdal potrdilo, odloþba zoper isto osebo v zvezi z istimi
dejanji v državi izvršiteljici ni bila izdana in nobena odloþba, izdana v drugi državi,
razen države izdajateljice ali države izvršiteljice, ni bila izvršena.
2. Navedite, þe se je v primeru uporabil pisni postopek:
Ƒ (a) Ne.
Ƒ (b) Da. Potrjujemo, da je bila zadevna oseba osebno ali prek zastopnika,
pooblašþenega v skladu z nacionalnim pravom, obvešþena o pravici izpodbijanja
odloþbe in o rokih za takšno pravno sredstvo.
3. Navedite, ali je bila oseba osebno navzoþa pri postopku.
Ƒ (a) Da.
Ƒ (b) Ne. Potrjujemo,
Ƒ da je bila oseba o postopku v skladu s pravom države izdajateljice obvešþena osebno
ali preko zastopnika, pooblašþenega v skladu z nacionalnim pravom,
ali
Ƒ da je oseba navedla, da ne bo izpodbijala odloþbe.
4. Delno plaþilo kazni
ýe je bil del kazni že plaþan državi izdajateljici ali, po vednosti organa izdajatelja
potrdila, kateri drugi državi, navedite višino plaþanega zneska: ………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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(i) Nadomestne kazni, vkljuþno z zaporno kaznijo
1. Navedite, ali država izdajateljica dovoli, da država izvršiteljica odredi nadomestne
kazni v primeru, þe odloþbe o plaþilu kazni v celoti ali delno ni mogoþe izvršiti:
Ƒ da
Ƒ ne
2. ýe je odgovor pritrdilen, navedite, katere kazni se lahko odredijo (vrsta kazni in
najvišja možna kazen):
Ƒ Pripor. Najdaljše možno trajanje: …………………………………………………………
Ƒ Javna dela (ali enakovredno). Najdaljše možno trajanje: ……………………………
Ƒ Druge kazni. Opis: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
(j) Druge okolišþine, ki so pomembne za zadevo (navedba neobvezna): ……………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(k) Besedilo odloþbe o plaþilu denarne kazni je priloženo potrdilu.
Podpis organa, ki je potrdilo izdal, in/ali njegovega zastopnika, s katerim potrdi toþnost
njegove vsebine: …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Ime: ……………………………………………………………………………………………..
Delovno mesto (naziv/rang): …………………………………………………………………
Datum: ………………………………………………………………………………………..
Uradni žig (þe je na voljo)

(1) ýe se odloþba posreduje državi izvršiteljici, ker ima pravna oseba, zoper katero je bila izdana
odloþba, v tej državi registrirani sedež, je treba navesti številko registracije in registrirani sedež.
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Priloga 3 - POTRDILO iz þlena 9 Okvirnega sklepa Sveta 2003/577/PNZ
o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji (92. þlen)
(a) Pravosodni organ, ki je izdal sklep o zasegu:
Uradni naziv: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Ime njegovega predstavnika: ……………………………………………………………...
Delovno mesto: (naziv/stopnja): …………………………………………………………..
Številka zadeve: ……………………………………………………………………………...
Naslov: ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Tel. (koda države) (obmoþje/koda mesta) (…) ……………………………………………
Faks (koda države) (obmoþje/koda mesta) (…) …………………………………………...
E-pošta: ………………………………………………………………………………………..
Jeziki, v katerih se je mogoþe sporazumevati s pravosodnim organom izdaje ....……
…………………………………………………………………………………………………..
Podatki o stikih (vkljuþno z jeziki, v katerih se je mogoþe sporazumevati z osebo(-ami)
kontaktne(-ih) oseb(-e), þe so potrebne dodatne informacije o izvršitvi sklepa ali praktiþni
dogovori za prenos dokazov (þe je mogoþe): ………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(b) Organ, ki je pristojen za izvršitev sklepa o zasegu v državi izdaje
Uradni naziv: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Ime njegovega predstavnika: ……………………………………………………………...
Delovno mesto (naziv/stopnja): …………………………………………………………...
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Številka zadeve: ……………………………………………………………………………...
Naslov: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Tel. (koda države) (obmoþje/koda mesta) (…) ……………………………………………
Faks (koda države) (obmoþje/koda mesta) (…) …………………………………………...
E-pošta: .....……………………………………………………………………………………
Jeziki, v katerih se je mogoþe sporazumevati s pravosodnim organom izvršitve .……
…………………………………………………………………………………………………..
Podatki o stikih (vkljuþno z jeziki, v katerih se je mogoþe sporazumevati z osebo(-ami)
kontaktne(-ih) oseb(-e), þe so potrebne dodatne informacije o izvršitvi sklepa ali praktiþni
dogovori za prenos dokazov (þe je mogoþe): …………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
(c) V primeru, ko sta toþki (a) in (b) izpolnjeni, je potrebno izpolniti to toþko, da se
navede, s katerim ali z obema izmed teh dveh organov je potrebno vzpostaviti stik:
…………………………………………………………………………………………………..
Ƒ Organom, omenjenim pod toþko (a)
Ƒ Organom, omenjenim pod toþko (b)
(d) ýe je osrednji organ odgovoren za prenos in sprejem sklepov za zaseg (uporablja se
samo za Irsko in Združeno kraljestvo):
Ime osrednjega organa: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Kontaktna oseba, þe je mogoþe (naziv/stopnja in ime): ………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..
Naslov: ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
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Številka zadeve: ……………………………………………………………………………...
Tel. (koda države) (obmoþje/koda mesta) …………………………………………………
Faks (koda države) (obmoþje/koda mesta) ………………………………………………..
E- pošta: ……………………………………………………………………………………...
(e) Sklep o zasegu:
1. Datum in, þe je mogoþe, sklicna številka: ………………………………………............
2. Namen sklepa: ……………………………………………………………………………..
2.1 Nadaljnji odvzem: ………………………………………………………………………..
2.2 Zavarovanje dokaza: ...…………………………………………………………………..
3. Opis formalnosti in postopkov, ki jih je potrebno upoštevati pri izvršitvi sklepa za
zaseg (þe je mogoþe): ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(f) Podatki glede premoženja ali dokaza v državi izvršitve, ki jih zajema sklep o zasegu:
Opis premoženja in lokacija:
1. (a) Natanþen opis premoženja in, þe je mogoþe, najvišji znesek zahtevanega
povraþila (þe je takšen najvišji znesek naveden v sklepu, v zvezi z vrednostjo
premoženjske koristi): ... …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
(b) Natanþen opis dokaza: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Natanþna lokacija premoženja ali dokaza (þe ni znana, zadnja lokacija): ………... ..
…………………………………………………………………………………………………..
3. Oseba, ki ima posest nad premoženjem ali dokazom, ali znani lastnik v dobri veri
premoženja ali dokaza, þe ne gre za osebo, ki je osumljena kaznivega dejanja ali
obsojena (þe tako doloþa notranje pravo države izdaje): ………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(g) Podatki glede identitete (1) fiziþne(-ih) ali (2) pravne(-ih) oseb(-e), osumljene(-ih)
kaznivega dejanja ali obsojene(-ih) (þe tako doloþa notranje pravo države izdaje) ali/in
oseb(-e), na katero(-e) se sklep o zasegu nanaša (þe je mogoþe):
1. Fiziþne osebe
Priimek: ………………………………………………………………………………………
Ime(-na): ……………………………………………………………………………………...
Dekliški priimek, þe je to mogoþe: …………………………………………………………..
Vzdevki, kjer je to mogoþe: ………………………………………………………………….
Spol: ………………………………………………………………………………………….
Državljanstvo: ………………………………………………………………………………..
Datum rojstva: ………………………………………………………………………………..
Kraj rojstva: …………………………………………………………………………………..
Bivališþe in/ali znani naslov; þe ni znan, navedite zadnji znani naslov: ………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Jezik(-i), katere(-ga) oseba razume (þe je znano): ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
2. Pravne osebe
Naziv: ………………………………………………………………………………………...
Oblika pravne osebe: …………………………………………………………………………
Številka registracije: ………………………………………………………………………….
Sedež: ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
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(h) Ukrep, ki naj ga država izvršitve sprejme po izvršitvi sklepa o zasegu
Odvzem
Premoženje mora ostati v državi izvršitve z namenom nadaljnjega odvzema
premoženja……………………………………………………………………………………
………...........................................................................................................................
1.1.1 Priloženo je zaprosilo glede izvršitve sodne odloþbe o odvzemu, izdane v državi
izdaje dne ………………………….. (datum)
1.1.2 Priloženo je zaprosilo glede odvzema v državi izvršitve in nadaljnje izvršitve te
odloþbe
…………………………………………………………………………………………………..
1.1.3 Predvideni datum za predložitev zaprosila iz 1.1.1 ali 1.1.2 ………………………
oziroma
Zavarovanje dokaza
2.1 Premoženje se mora prenesti v državo izdaje, da služi kot dokaz ………………….
2.1.1 Priloženo je zaprosilo za prenos ……………………………………………………..
oziroma
2.2 Premoženje mora ostati v državi izvršitve za namen nadaljnje uporabe kot dokaz v
državi izdaje …………………………………………………………………………………
2.2.2 Predvideni datum za predložitev zaprosila iz 2.1.1 ……………………………….
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(i) Kazniva dejanja:
Opis zadevnih razlogov za sklep o zasegu in povzetek dejstev, kot so znani
pravosodnemu organu, ki je izdal sklep in potrdilo: ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Narava in pravna opredelitev kaznivega(-ih) dejanj(-a) in veljavni zakonski
predpis/zakonik, na osnovi katerega je bil izdan sklep o zasegu: ………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
1. ýe je mogoþe, oznaþite eno ali veþ izmed sledeþih kaznivih dejanj, na katera se
nanaša(-jo) zgoraj omenjeno(-a) kaznivo(-a) dejanje(-a), le je (so) kaznivo(-a) dejanje(a) kaznivo(-a) v državi izdaje s kaznijo zapora najmanj treh let:
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

pripadnost kriminalni združbi,
terorizem,
trgovina z ljudmi,
spolno izkorišþanje otrok in otroška pornografija,
nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami,
nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in eksplozivi,
korupcija,
goljufije, vkljuþno s tistimi, ki ogrožajo finanþne interese Evropske unije v smislu
Konvencije o varovanju finanþnih interesov Evropske unije z dne 26. 7. 1995,
pranje denarja,
ponarejanje denarja,
kazniva dejanja, povezana z uporabo raþunalnika,
kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, vkljuþno z
nedovoljenim
prometom z ogroženimi živalskimi ter rastlinskimi vrstami in podvrstami,
omogoþanje prepovedanega prehoda þez državno mejo in bivanja v državi,
umor in huda telesna poškodba,
nedovoljena trgovina s þloveškimi organi in tkivi,
ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in jemanje talcev,
rasizem in ksenofobija,
rop v skupini ali oborožen rop,
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Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

nedovoljen promet s kulturnimi dobrinami, vkljuþno s starinami in umetniškimi deli,
preslepitev,
izsiljevanje in oderuštvo,
ponarejanje industrijskih izdelkov in prodaja takih izdelkov,
ponarejanje uradnih listin in promet z njimi,
ponarejanje plaþilnih sredstev,
nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi spodbujevalci rasti,
nedovoljena trgovina z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi,
trgovina z ukradenimi vozili,
posilstvo,
požig,
kazniva dejanja iz pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišþa, ustanovljenega z
Rimskim statutom,
Ƒ ugrabitev letala ali ladje,
Ƒ sabotaža.
2. Popoln opis kaznivega(-ih) dejanj(-a), ki jih zgornji oddelek 1 ne zajema:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(j) Pravna sredstva, ki jih imajo zainteresirane osebe, vkljuþno s tretjimi osebami v dobri
veri, zoper sklep o zasegu, ki so na voljo v državi izdaje:
Opis pravnih sredstev, ki so na voljo, vkljuþno z vsemi potrebnimi ukrepi: …………...
…………………………………………………………………………………………………..
Sodišþe, pri katerem se vloži tožba: ……………………………………………………….
Informacije tistim, ki jim je tožba namenjena: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
ýasovni rok za predložitev tožbe: …………………………………………………………
Organ v državi izdaje, ki lahko predloži nadaljnje informacije o postopkih za predložitev
pritožb v državi izdaje in o tem, ali sta na voljo pravna pomoþ in prevod:
Naziv organa: ………………………………………………………………………………...
Kontaktna oseba (þe je mogoþe): ………………………………………………………….
Naslov: …………………………………………………………………………………….
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Tel. (koda države) (obmoþje/koda mesta) …………………………………………………
Faks (koda države) (obmoþje/koda mesta) ………………………………………………..
E-pošta: ………………………………………………………………………………………

(k) Druge okolišþine, pomembne za primer (neobvezne informacije): ………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

(l) Besedilo sklepa o zasegu je priloženo potrdilu.
Podpis pravosodnega organa izdaje in/ali njegovega predstavnika, ki potrjuje toþnost
vsebine potrdila:
…………………………………………………………………………………………………..
Priimek: ………………………………………………………………………………………
Delovno mesto (naziv/stopnja): …………………………………………………………...
Datum: ………………………………………………………………………………………..
Uraden peþat (þe obstaja)
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Priloga 4 - POTRDILO iz þlena 4 Okvirnega sklepa Sveta 2006/783/PNZ o uporabi
naþela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi (101. þlen)
(a) Države izdajateljice in izvršiteljice
Država izdajateljica: ………………………………………………………………………….
Država izvršiteljica: ………………………………………………………………………….
(b) Sodišþe, ki je izdalo odredbo o zaplembi:
Uradno ime: …………………………………………………………………………………..
Naslov: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Št. primera: …………………………………………………………………………………...
Tel. (koda države) (podroþna koda): ………………………………………………………
Faks (koda države) (podroþna koda): ……………………………………………………...
E-pošta (þe obstaja): ………………………………………………………………………….
Jeziki, v katerih se je mogoþe sporazumevati s sodišþem: ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Podatki o kontaktni(-h) osebi(-ah) , na katero(-e) s eje mogoþe obrniti v zvezi s
pridobitvijo dodatnih informacij za izvršbo odredbe o zaplembi ali, kjer je to potrebno, za
uskladitev izvršbe odredbe o zaplembi, poslane dvema ali veþ državam izvršiteljicam, ali
za prenos denarnih sredstev ali premoženja, pridobljenega med izvršbo, v državo
izdajateljico (ime, naziv/položaj, tel. št., št. faksa in morebitna e-pošta):
………………………………………….……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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(c) Organ, pristojen za izvršbo odredbe o zaplembi v državi izdajateljici (þe je drugaþen
kot sodišþe iz toþke (b)):
Uradno ime: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Naslov: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Tel. (koda države) (podroþna koda): ………………………………………………………
Faks (koda države) (podroþna koda): ……………………………………………………...
E-pošta (þe obstaja): ………………………………………………………………………….
Jeziki, v katerih se je mogoþe sporazumevati z organom, pristojnim za izvršbo: ........
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podatkih o kontaktni(-h) osebi(-ah) za pridobitev dodatnih informacij za izvršbo odredbe
o zaplembi ali, kjer je to potrebno, za uskladitev izvršbe odredbe o zaplembi, poslane
dvema ali veþ državam þlanicam, ali za prenos denarnih sredstev ali premoženja,
pridobljenega med izvršbo, v državo izdajateljico (ime, naziv/položaj, tel. št., št. faksa in
morebitna e-pošta): ...………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
(d) Kadar je za upravno posredovanje in prejemanje odredb o zaplembi v državi
izdajateljici odgovoren centralni organ:
Naziv centralnega organa: …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Kontaktna oseba, þe obstaja (naziv/položaj in ime): ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Naslov: .....…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
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Št. primera: …………………………………………………………………………………...
Tel. (koda države) (podroþna koda): ………………………………………………………
Faks (koda države) (podroþna koda): ……………………………………………………...
E-pošta (þe obstaja): ………………………………………………………………………….

(e) Organ ali organi, na katere se je mogoþe obrniti (þe sta bili izpolnjeni toþki (c) in /ali
(d)):
Ƒ Na organ, naveden v toþki (b)
se je mogoþe obrniti glede vprašanj o: …………………………………………………….
Ƒ Na organ, naveden v toþki (c)
se je mogoþe obrniti glede vprašanj o: …………………………………………………….
Ƒ Na organ, naveden v toþki (d)
se je mogoþe obrniti glede vprašanj o: …………………………………………………….
(f) Kadar odredba o zaplembi sledi odredbi o zasegu, ki je bila državi izvršiteljici
posredovana na podlagi Okvirnega sklepa Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o
izvršitvi odredb o zamrznitvi premoženja ali dokazov v Evropski uniji1, sporoþite ustrezne
informacije za identifikacijo odredbe o zasegu (datum izdaje in posredovanja odredbe,
organ, kateremu je bil posredovan, referenþna številka, þe je na voljo):
………………………………………………. ........................…………………...
…………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................

1

UL L 196, 2.8.2003, str. 45
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(g) Kadar je bila odredba o zaplembi posredovana veþ kot eni državi izvršiteljici,
sporoþite naslednje podatke:
1. Odredba o zaplembi je bila posredovana naslednji(-m) drugi(-m) državi(-am)
izvršiteljici(-am) (država in organ): ………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Odredba o zaplembi je bila posredovana veþ kot eni državi izvršiteljici iz naslednjega
razloga (oznaþite ustrezno okence):
2.1 Kadar odredba o zaplembi zadeva enega ali veþ doloþenih delov premoženja:
Ƒ Za doloþene razliþne dele premoženja iz odredbe o zaplembi se domneva, da se
nahajajo v razliþnih državah izvršiteljicah.
Ƒ Zaplemba doloþenega dela premoženja zahteva ukrepanje v veþ kot eni državi
izvršiteljici.
Ƒ Za del premoženja iz odredbe o zaplembi se domneva, da se nahaja v eni izmed
navedenih držav izvršiteljic.
2.2 Kadar gre za odredbo o zaplembi denarnega zneska:
Ƒ Zadevno premoženje ni bilo predmet ukrepov za zamrznitev na podlagi Okvirnega
sklepa 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvršbi odredb o zamrznitvi premoženja
ali dokazov v Evropski uniji.
Ƒ Vrednost premoženja, ki se lahko zaseže v državi izdajateljici in v katerikoli državi
izvršiteljici, verjetno ni zadostna za izvršbo celotnega zneska, ki ga zajema odredba o
zaplembi.
Ƒ Drug(-i) razlog(-i) pojasnite: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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(h) Podatki o fiziþni ali pravni osebi, proti kateri je bila izdana odredba o zaplembi:
1. V primeru fiziþne osebe
Priimek: ………………………………………………………………………………………
Ime(-na): ……………………………………………………………………………………...
Dekliško ime (þe obstaja): ……………………………………………………………………
Alias (þe obstaja): …………………………………………………………………………….
Spol: ………………………………………………………………………………………….
Državljanstvo: ………………………………………………………………………………..
Identifikacijska številka ali številka socialnega zavarovanja (þe je mogoþe): ………….
Datum rojstva: ………………………………………………………………………………..
Kraj rojstva: …………………………………………………………………………………..
Zadnji znani naslov: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Jezik(-i), ki ga(jih) oseba razume (þe so znani): …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
ýe gre za odredbo o zaplembi denarnega zneska:
Odredba o zaplembi je posredovana državi izvršiteljici, ker (oznaþite ustrezno okence):
Ƒ (a) država izdajateljica upraviþeno domneva, da ima oseba, proti kateri je izdana
odredba o zaplembi, premoženje ali dohodek v državi izvršiteljici. Dodajte naslednje
podatke:
Razlogi za domnevo, da ima oseba premoženje/dohodek: ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Opis premoženja/vira dohodka osebe: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
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Lokacija premoženja/vira dohodka osebe (þe ni znano, zadnja lokacija): ……………...
…………………………………………………………………………………………………..
Ƒ ni utemeljenih razlogov iz toþke (a), na podlagi katerih bi država izdajateljica lahko
doloþila državo þlanico, kateri lahko posreduje odredbo o zaplembi, medtem ko ima
oseba, proti kateri je bila izdana odredba o zaplembi, obiþajno prebivališþe v državi
izvršiteljici. Dodajte naslednje podatke:
Obiþajno prebivališþe v državi izvršiteljici: ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………..
ýe gre za odredbo o zaplembi doloþenega dela premoženja:
Odredba o zaplembi je poslana državi izvršiteljici, ker (oznaþite ustrezno okence):
Ƒ (a) se doloþen del premoženja nahaja v državi izvršiteljici. Glej toþko (i).
Ƒ (b) država izdajateljica upraviþeno domneva, da se vse ali del premoženja iz odredbe
o zaplembi nahaja v državi izvršiteljici. Dodajte naslednje podatke:
Razlogi za domnevo, da se doloþeni deli premoženja nahajajo v državi izvršiteljici:
…………………………………………………………………………………………………..
Ƒ (c) ni utemeljenih razlogov iz toþke (b), na podlagi katerih bi država izdajateljica lahko
doloþila državo þlanico, kateri lahko posreduje odredbo o zaplembi, medtem ko ima
oseba, proti kateri je bila izdana odredba o zaplembi, obiþajno prebivališþe v državi
izvršiteljici. Dodajte naslednje podatke:
Obiþajno prebivališþe v državi izvršiteljici: ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. V primeru pravne osebe:
Ime: ……………………………………………………………………………………………..
Oblika pravne osebe: …………………………………………………………………………
Registrska številka (þe je na voljo)2: ……………………………………………………..
2

ýe se odredba o zaplembi posreduje državi izvršiteljici zato, ker ima pravna oseba, proti kateri je bila
izdana odredba o zaplembi, registrirani sedež v tej državi, je treba vnesti matiþno številko in statutarni
sedež.
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Sedež registracije (þe je na voljo): ………………………………………………………...
Naslov pravne osebe: ………………………………………………………………………...
2.1 ýe odredba o zaplembi zadeva denarni znesek:
Odredba o zaplembi je poslana državi izvršiteljici, ker (oznaþite ustrezno okence):
Ƒ (a) država izdajateljica upraviþeno domneva, da ima pravna oseba, proti kateri je
izdana odredba o zaplembi, premoženje ali dohodek v državi izvršiteljici. Dodajte
naslednje podatke:
Razlogi za domnevo, da ima pravna oseba premoženje/dohodek: ...…………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Opis premoženja/vira dohodka pravne osebe: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Lokacija premoženja/vira dohodka pravne osebe (þe ni znan, zadnji znani kraj): …..
…………………………………………………………………………………………………..
Ƒ (b) ni utemeljenih razlogov iz toþke (a), na podlagi katerih bi država izdajateljica lahko
doloþila državo þlanico, kateri lahko pošlje odredbo o zaplembi, medtem, ko ima
pravna oseba, proti kateri je bila izdana odredba o zaplembi, statutarni sedež v državi
izvršiteljici. Dodajte naslednje podatke:
Statutarni sedež registracije v državi izvršiteljici: ………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2.2 ýe gre za odredbo o zaplembi dela premoženja:
Odredba o zaplembi je poslana državi izvršiteljici, ker (oznaþite ustrezno okence):
Ƒ (a) se deli premoženja nahajajo v državi izvršiteljici. Glej toþko (i).
Ƒ (b) država izdajateljica upraviþeno domneva, da se vse ali del premoženja iz odredbe
o zaplembi nahaja v državi izvršiteljici. Dodajte naslednje podatke:
Razlogi za domnevo, da se del premoženja nahaja v državi izvršiteljici: ………………
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…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Ƒ (c) ni utemeljenih razlogov iz toþke (b), na podlagi katerih bi država izdajateljica lahko
doloþila državo þlanico, kateri lahko posreduje odredbo o zaplembi, medtem ko ima
pravna oseba, proti kateri je bila izdana odredba o zaplembi, statutarni sedež v državi
izvršiteljici. Dodajte naslednje podatke:
Statutarni sedež v državi izvršiteljici: .……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(i) Odredba o zaplembi
Odredba o zaplembi je bila izdana dne (datum): ………………………………………….
Odredba o zaplembi je postala dokonþna dne (datum): ………………………………...
Referenþna številka odredbe o zaplembi (þe obstaja): ………………………………….
1. Podatki o vrsti odredbe o zaplembi
Oznaþite (odkljukajte ustrezno okence(-a)), ali odredba o zaplembi zadeva
Ƒ Denarni znesek
Znesek, potreben za izvršbo v državi izvršiteljici, z navedbo valute (s številko in
besedo):...………………………………………………………………………………………
…………........................................................................................................................
Skupni znesek, zajet v odredbi o zaplembi, z navedbo valute (s številko in besedo):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Ƒ Doloþeni deli premoženja
Opis doloþenih delov premoženja: ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Lokacija doloþenih delov premoženja (þe ni znana, zadnja znana lokacija): ………..
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…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Kadar odredba o zaplembi dela premoženja zahteva ukrepanje v veþ kot eni državi
izvršiteljici, opis ukrepov, ki jih je treba izvesti: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Sodišþe je sklenilo, da je premoženje (oznaþite ustrezno okence(-a)):
Ƒ (i) pridobljeno s kršitvijo in ustreza celotni ali delni vrednosti tako pridobljenih
premoženjskih koristi;
Ƒ (ii) pripomoþek za tako kršitev;
Ƒ (iii) treba zaseþi zaradi uporabe razširjenih pristojnosti za zaplembo v državi
izdajateljici, kot je podrobno opredeljeno v (a), (b) in (c). Odloþitev izhaja iz mnenja
sodišþa, ki je na podlagi doloþenih dejstev trdno prepriþano, da je bilo zadevno
premoženje pridobljeno s:
Ƒ (a) kriminalnimi dejavnostmi obdolžene osebe v obdobju pred obsodbo za zadevno
kršitev, ki jo sodišþe oznaþuje za primerno glede na okolišþine posameznega
primera; ali
Ƒ (b) podobnimi kriminalnimi dejavnostmi obdolžene osebe v obdobju pred obsodbo za
zadevno kršitev, ki jo sodišþe oznaþuje za primerno glede na okolišþine
posameznega primera; ali
Ƒ (c) kriminalno dejavnostjo obsojene osebe in kjer je bilo ugotovljeno, da je vrednost
premoženja nesorazmerna z zakonitim dohodkom te osebe.
Ƒ (iv) treba zaseþi na podlagi katere koli druge doloþbe o razširjenih pristojnostih za
zaplembo po pravu države izdajateljice.
ýe gre za dvoje ali veþ kategorij zaplembe, opredelite, katero premoženje je zaplenjeno
glede na posamezno kategorijo: ……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
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2. Podatki o kaznivem(-ih) dejanju(-ih), ki je(so) privedlo(-a) do odredbe o zaplembi
2.1 Povzetek dejstev in opis okolišþin, v katerih je(so) bila(-e) storjena(-e) kršitev(-e), ki
je(so) privedla(-e) do odredbe o zaplembi, vkljuþno s þasom in krajem: ...…………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2.2 Vrsta in pravna klasifikacija kršitve/kršitev, ki je(so) privedla(-e) do odredbe o
zaplembi, in zakonske doloþbe/zakoni, na osnovi katerih je bila sprejeta odloþitev: ..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2.3 Po potrebi oznaþite eno ali veþ naslednjih okenc, s katerim(-i) je(so) povezana(-e)
kršitev(-e), opredeljena(-e) v toþki 2, þe je za kršitev(-e) v državi izdajateljici najvišja
zagrožena kazen zapora vsaj treh let:
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

pripadnost kriminalni združbi,
terorizem,
trgovina z ljudmi,
spolno izkorišþanje otrok in otroška pornografija,
nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami,
nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in eksplozivi,
korupcija,
goljufije, vkljuþno s tistimi, ki ogrožajo finanþne interese Evropske unije v smislu
Konvencije o varovanju finanþnih interesov Evropske unije z dne 26. 7. 1995,
pranje denarja,
ponarejanje denarja,
kazniva dejanja, povezana z uporabo raþunalnika,
kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, vkljuþno z
nedovoljenim
prometom z ogroženimi živalskimi ter rastlinskimi vrstami in podvrstami,
omogoþanje prepovedanega prehoda þez državno mejo in bivanja v državi,
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Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

umor in huda telesna poškodba,
nedovoljena trgovina s þloveškimi organi in tkivi,
ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in jemanje talcev,
rasizem in ksenofobija,
rop v skupini ali oborožen rop,
nedovoljen promet s kulturnimi dobrinami, vkljuþno s starinami in umetniškimi deli,
preslepitev,
izsiljevanje in oderuštvo,
ponarejanje industrijskih izdelkov in prodaja takih izdelkov,
ponarejanje uradnih listin in promet z njimi,
ponarejanje plaþilnih sredstev,
nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi spodbujevalci rasti,
nedovoljena trgovina z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi,
trgovina z ukradenimi vozili,
posilstvo,
požig,
kazniva dejanja iz pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišþa, ustanovljenega z
Rimskim statutom,
Ƒ ugrabitev letala ali ladje,
Ƒ sabotaža.
2.4 Kolikor kršitev(-e) iz toþke 2.2, ki je(so) privedla(-e) do odredbe o zaplembi, ni(so)
zajeta(-e) v toþki 2.3, podrobno opišite zadevno(-e) kršitev(-e) (opis mora zajemati
dejanske kriminalne dejavnosti v tej zvezi - v nasprotju, na primer, s pravnimi
kvalifikacijami): ………..................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

(j) Postopek, ki je privedel do odredbe o zaplembi
Oznaþite naslednje informacije v zvezi s postopkom, ki je privedel do odredbe o
zaplembi (odkljukajte ustrezno(-a) okence(-a)):
Ƒ (a) Zadevna oseba se je osebno udeležila postopka.
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Ƒ (b) Zadevna oseba se ni osebno udeležila postopka, temveþ jo je zastopal pravni
zastopnik.
Ƒ (c) Zadevna oseba se ni osebno udeležila postopka in je ni zastopal pravni zastopnik.
Potrjuje se:
Ƒ da je bila oseba obvešþena, osebno ali preko zastopnika, pristojnega po nacionalnem
pravu, o postopku v skladu s pravom države izdajateljice, ali
Ƒ da je oseba navedla, da ne izpodbija odredbe o zaplembi.
(k) Pretvorba in prenos premoženja
1. ýe odredba o zaplembi zadeva doloþen del premoženja, navedite ali država
izdajateljica dovoljuje, da se zaplemba v državi izvršiteljici izvede v obliki izplaþila
denarne protivrednosti za premoženje:
Ƒ da
Ƒ ne
2. ýe odredba o zaplembi zadeva denarni znesek, navedite ali se razen denarja tudi
drugo premoženje, pridobljeno z izvršbo odredbe o zaplembi, lahko prenese v državo
izdajateljico:
Ƒ da
Ƒ ne
(l) Nadomestni ukrepi, vkljuþno z zapornimi kaznimi
1. Navedite, ali država izdajateljica dovoljuje državi izvršiteljici uporabo nadomestnih
ukrepov, kadar ni mogoþe niti v celoti niti delno izvršiti odredbe o zaplembi:
Ƒ da
Ƒ ne
2. ýe da, navedite katere kazni se lahko uporabijo (vrsto in najvišjo kazen):
Ƒ Zapor (najdaljše obdobje): …………………………………………………………...
Ƒ Javna (ali enakovredna) dela (najdaljše obdobje): ……………………………...
Ƒ Druge kazni (opis): …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
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(m) Druge okolišþine v zvezi s primerom (neobvezni podatki): .....……………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

(n) Odredba o zaplembi je priložena potrdilu.
Podpis organa, ki izdaja potrdilo in/ali njegovega zastopnika, ki potrjuje toþnost vsebine
potrdila: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Ime in priimek: ……………………………………………………………………………….
Delovno mesto (naziv/položaj): ……………………………………………………………...
Dne: …………………………………………………………………………………………..
Uradni peþat (þe obstaja):
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Priloga 5 - OBRAZEC, omenjen v þlenih 3, 4 in 5 Sklepa Sveta 2005/876/PNZ
o kazenskih evidencah (117. þlen)
Zahtevek za podatke iz kazenske evidence
Za pravilno izpolnjevanje tega obrazca naj države þlanice uporabljajo priroþnik
o postopkih.
(a) Podatki, ki se nanašajo na državo prosilko:
Država þlanica: ……………………………………………………………………………….
Centralni organ: ………………………………………………………………………………
Oseba za stike: ……………………………………………………………………………….
Telefon (s klicno kodo): ……………………………………………………………………...
Faks (s klicno kodo): …………………………………………………………………………
E-pošta: ………………………………………………………………………………………
Poštni naslov: ………………………………………………………………………………...
Sklic na spis, þe je na voljo: ………………………………………………………………….
___________________________________________________________________
(b) Podatki v zvezi z identiteto osebe, na katero se zahtevek nanaša:
Priimek: ………………………………………………………………………………………
Ime(-na): ……………………………………………………………………………………...
Rojstno ime, þe je ustrezno: ……………………………………………………………….
Alias, þe obstaja: ……………………………………………………………………………..
Spol: M 

Ž

Državljanstvo: ………………………………………………………………………………..
Datum rojstva (s številkami: dd/mm/llll): ……………………………………………………
Kraj rojstva (mesto in država): …………………………………………………………….
Ime oþeta (*): ………………………………………………………………………………...
Ime matere (*): ……………………………………………………………………………….
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Prebivališþe ali znan naslov (neobvezno): ………………………………………………...
Prstni odtisi, kjer so na voljo (neobvezno): ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Drugi identifikacijski podatki, þe so na voljo (npr. nacionalna matiþna številka, številka
socialnega zavarovanja itd.) (neobvezno): ………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………......
(*) Izpolnite v skladu s priroþnikom o postopkih oz. kjer je možno.
___________________________________________________________________
(c) Namen zahtevka:
Odkljukajte ustrezno okence
1. 

kazenski postopki

2. 

zahtevek pravosodnega organa izven okvira kazenskih postopkov
zahtevek pristojnega upravnega organa



3. 

zahtevek zadevne osebe

Namen zahtevka za podatke je treba navesti v skladu s priroþnikom o postopkih oz. kjer
je možno.
Organ prosilec: ……………………………………………………………………………….
Ƒ zadevna oseba soglaša s pridobitvijo podatkov (kjer tovrstno soglasje zahteva
zakonodaja zaprošene države þlanice).
___________________________________________________________________
Zahtevek se obravnava v skladu s pogoji, doloþenimi v zakonodaji, predpisih ali praksi
zaprošene države þlanice.
___________________________________________________________________
Oseba za stike, þe so potrebni dodatni podatki:
Ime in priimek: ……………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………
E-pošta: ………………………………………………………………………………………
Drugi podatki (npr. nujnost zahtevka itd.): ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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Odgovor na zaprosilo
Podatki v zvezi z zadevno osebo
___________________________________________________________________
Odkljukajte ustrezno okence
___________________________________________________________________
Spodaj podpisani organ potrjuje, da:
Ƒ v kazenski evidenci zgoraj navedene osebe ni evidentiranih obsodb.
Ƒ so v kazenski evidenci zadevne osebe evidentirane obsodbe. Izjava o obsodbah je
priložena temu obrazcu.
Ƒ zahtevka, vloženega za namene, ki niso v zvezi s kazenskimi postopki, ni mogoþe
obravnavati v skladu z zakonodajo, predpisi ali prakso zaprošene države þlanice.
___________________________________________________________________
Oseba za stike, þe so potrebni dodatni podatki:
Ime in priimek: ……………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………
E-pošta: …………………………………………………………………………………..........
Drugi podatki (npr. omejitve, opredeljene v skladu s þlenom 4(2)): …………………...
…………………………………………………………………………………………………..
___________________________________________________________________
Posredovani podatki se lahko uporabijo le za namen, za katerega so bili zahtevani
___________________________________________________________________
V/Na: ……………………………………………………………………………………………
Dne: …………………………………………………………………………………………..
Podpis in uradni žig (þe je na voljo):
Ime in priimek in položaj: ……………………………………………………………………
Kjer je ustrezno, priložite izjavo o obsodbah in pošljite državi prosilki. Obrazca in izjave o
obsodbah ni treba prevesti v jezik države prosilke.
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Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o digitalni radiodifuziji
(ZDRad)
Razglašam Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra
2007.
Št. 001-22-122/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DIGITALNI RADIODIFUZIJI (ZDRad)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon v skladu z Direktivo 2002/20/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L št. 108 z
dne 24. aprila 2002, str. 21), Direktivo 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem
regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja
in storitve (UL L št. 108 z dne 24. aprila 2002, str. 33) in
Direktivo Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o
konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja
in storitve (UL L št. 249 z dne 17. septembra 2002, str. 21),
ureja digitalno radiodifuzijo v Republiki Sloveniji, pogoje za
izvajanje digitalne radiodifuzije, pravice in obveznosti izvajalcev, spremembe pri upravljanju radiofrekvenčnega spektra,
postopen prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo, vključevanje in uvajanje komplementarnih in inovativnih storitev
ter postopni izklop analogne radiodifuzije in spodbujevalne
ukrepe, namenjene za pospešitev prehoda na digitalno radiodifuzijo.
2. člen
(namen zakona)
Namen zakona je zagotoviti
diofrekvenčnega spektra, ki je na
domačih pravnih aktov namenjen
in radijskih programov, v skladu
možnostmi.

učinkovito uporabo rapodlagi mednarodnih in
radiodifuziji televizijskih
z znanimi tehnološkimi

3. člen
(pomen izrazov)
men:

(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji po-

1. Digitalna radiodifuzija je radiokomunikacijska storitev,
namenjena za prizemno digitalno oddajanje in razširjanje radijskih ali televizijskih programov z neposrednim javnim sprejemom v odprtem prostoru.
2. Inovativne storitve so storitve, ki se ponujajo v multipleksu, ki ni namenjen za digitalno oddajanje in razširjanje
televizijskih ali radijskih programov.
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3. Komplementarne storitve so storitve, povezane s televizijskimi ali radijskimi programi, ki se digitalno oddajajo in
razširjajo v multipleksu in jih je tehnološko mogoče in smiselno
ponujati skupaj s televizijskimi ali radijskimi programi.
4. Lastnik oziroma lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) infrastrukture je pravna ali fizična oseba, ki ima v lasti
katerikoli del infrastrukture elektronskih komunikacij, primerne
za digitalno radiodifuzijo ali inovativne storitve.
5. Multipleks je del digitalnega telekomunikacijskega radiodifuznega sistema, ki združuje več različnih digitalnih vhodnih
kanalov in jih skupaj prenaša.
6. Operater oziroma operaterka (v nadaljnjem besedilu:
operater) multipleksa je fizična ali pravna oseba, ki upravlja ali
namerava upravljati z multipleksom in javnim komunikacijskim
omrežjem za digitalno radiodifuzijo, ter je skladno z določili
zakona, ki ureja elektronske komunikacije, o tem obvestila
Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
7. Ponudnik oziroma ponudnica (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) vsebin je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje
pogoje za razširjanje programskih vsebin v obliki digitalnega
televizijskega ali radijskega programa v skladu z zakonom, ki
ureja medije, ali z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko
Slovenijo.
8. Storitev mobilne televizije pomeni oddajanje digitalnih
televizijskih programov na način, ki omogoča njihov sprejem na
mobilni telekomunikacijski terminalski opremi v praviloma nižji
razločljivosti kakor pri digitalni radiodifuziji.
9. Televizija visoke razločljivosti je oblika digitalne televizije, ki zagotavlja najmanj 720 vrstično sliko ter razmerje kolon
in vrstic 16:9.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak
pomen kakor v zakonu, ki ureja elektronske komunikacije,
oziroma zakonu, ki ureja medije.
4. člen
(subsidiarna uporaba zakona, ki ureja elektronske
komunikacije, in zakona, ki ureja medije)
Za zadeve s področja elektronskih komunikacij, ki niso
posebej urejene s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja
elektronske komunikacije, za zadeve s področja medijev pa
zakon, ki ureja medije.
II. NAČRTOVANJE IN GRADNJA OMREŽIJ
ZA DIGITALNO RADIODIFUZIJO
5. člen
(frekvenčno načrtovanje omrežij)
(1) Geografska območja, na katerih temelji frekvenčno
načrtovanje omrežij za digitalno radiodifuzijo, določi agencija
s splošnim aktom.
(2) Postavitev omrežja načrtuje operater multipleksa.
(3) Načrtovanje omrežij za digitalno radiodifuzijo mora
biti frekvenčno zasnovano tako, da omogoča najbolj učinkovito
uporabo radiofrekvenčnega spektra v skladu z znanimi tehnološkimi možnostmi. Zlasti mora frekvenčno načrtovanje omrežij
temeljiti na uporabi radiofrekvenčnega spektra z enofrekvenčnimi omrežji, če je to mogoče.
6. člen
(časovno načrtovanje omrežij)
Agencija lahko s splošnim aktom iz prvega odstavka prejšnjega člena predvidi časovni potek graditve omrežja.
7. člen
(obveznost operaterja multipleksa)
Operater multipleksa mora omrežja za digitalno radiodifuzijo načrtovati in graditi v skladu z zahtevami iz javnega razpisa
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za dodelitev radijskih frekvenc za radiodifuzijo, splošnim aktom
agencije iz prvega odstavka 5. člena tega zakona in drugimi
določbami tega zakona.
8. člen
(pomen standardov in sprejetih strokovnih
podlag)
(1) Agencija in operater multipleksa morata pri načrtovanju omrežij za digitalno radiodifuzijo upoštevati mednarodno
sprejete standarde na področju digitalne radiodifuzije.
(2) Agencija in operater multipleksa pri načrtovanju omrežij za digitalno radiodifuzijo ne smeta brez utemeljenega razloga odstopiti od strokovnih podlag, ki jih sprejmejo pristojni
organi Republike Slovenije ali Evropske unije.
9. člen
(skupna uporaba infrastrukture,
primerne za digitalno radiodifuzijo)
(1) Agencija vzpodbuja pogodbeno urejanje skupne uporabe lastnine in zmogljivosti za digitalno radiodifuzijo v skladu
z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije.
(2) Kadar so operaterji multipleksa prikrajšani za dostop do uporabnih alternativ zaradi varstva okolja ali javnega
zdravja, zaradi javne varnosti ali prostorskih ureditev vključno z zahtevami po racionalni rabi prostora in se z operaterji
ali lastniki infrastrukture ne dogovorijo o skupni uporabi iz
prejšnjega odstavka, o zadevi odloči agencija po postopku
in v skladu z določbami zakona, ki ureja elektronske komunikacije.
(3) Agencija presodi o prikrajšanem dostopu do uporabnih
alternativ na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka na podlagi
prejete zahteve zainteresirane stranke, in sicer v roku 30 dni
od prejete zahteve.
(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo, če je lastnik
infrastrukture, primerne za digitalno radiodifuzijo, Ministrstvo
za obrambo oziroma Ministrstvo za notranje zadeve.
III. UPRAVLJANJE MULTIPLEKSA
10. člen
(operater multipleksa kot upravljalec)
Multipleks upravlja operater multipleksa, ki predhodno pridobi frekvenco, namenjeno za digitalno radiodifuzijo, mobilno
televizijo ali inovativne storitve.
11. člen
(operater multipleksa kot ponudnik vsebin)
(1) Operater multipleksa je lahko tudi ponudnik vsebin,
vendar mora v tem primeru dejavnost operaterja multipleksa
zagotavljati v pravno samostojni družbi ali voditi ločene računovodske evidence za dejavnosti, povezane z upravljanjem
multipleksa.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, če
je operater multipleksa samo ponudnik komplementarnih storitev.
(3) Če je operater multipleksa tudi ponudnik vsebin, se
zanj ne uporabljajo določbe o nezdružljivosti opravljanja telekomunikacijske in radijske ali televizijske dejavnosti.
12. člen
(prepoved diskriminacije)
(1) Operater multipleksa na določenem geografskem območju mora vsem ponudnikom vsebin s pravico razširjanja
programskih vsebin v digitalni radiodifuzni tehniki na istem
geografskem območju omogočati enake in nediskriminatorne
pogoje za dostop do multipleksa, s katerim upravlja.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi, če je
operater multipleksa hkrati tudi ponudnik vsebin.
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V. PODELITEV RADIJSKIH FREKVENC ZA MULTIPLEKS
13. člen
(splošne določbe)
(1) Radijske frekvence za multipleks podeli agencija v
skladu z načrtom uporabe radijskih frekvenc z odločbo po
postopku, določenim z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, če ta zakon ne določa drugače.
(2) Za radijske frekvence, ki so predvidene za digitalno radiodifuzijo, se ne uporablja določba 1. točke četrtega odstavka
34. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo).
14. člen
(predhodna izvedba javnega razpisa)
Agencija lahko izvede javni razpis in podeli radijske frekvence za multipleks tudi v času, ko se le-te še uporabljajo
za analogno televizijsko radiodifuzijo, če je predviden njihov
izklop v skladu s tem zakonom, tudi ko še niso izpolnjeni pogoji za prenehanje ali razveljavitev odločb o dodelitvi radijskih
frekvenc za analogno televizijsko radiodifuzijo. V tem primeru
mora agencija zagotoviti uporabo istih frekvenc za digitalno
radiodifuzijo najpozneje v roku 12 mesecev od izbire operaterja
multipleksa.
15. člen
(posebna ureditev za namene javne radiotelevizije)
(1) Izvedba javnega razpisa ni potrebna pri podelitvi radijskih frekvenc za največ en multipleks z geografsko pokritostjo
celotnega ozemlja Republike Slovenije, ki je namenjen predvsem javni radioteleviziji, v skladu z zakonom, ki ureja javno
radiotelevizijo.
(2) Javna radiotelevizija lahko s prostimi zmogljivostmi
multipleksa iz prejšnjega odstavka prosto razpolaga, vendar je
dolžna v vsakem primeru upoštevati prepoved diskriminacije v
skladu s tem zakonom.
(3) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, če je
multipleks iz tega člena edini delujoči multipleks z geografsko
pokritostjo celotnega ozemlja Republike Slovenije. V tem primeru mora javna radiotelevizija v okviru prostih zmogljivosti
odplačno zagotavljati prenos programov s pravico razširjanja
v digitalni radiodifuzni tehniki na območju celotnega ozemlja
Republike Slovenije.
(4) Če je multipleks iz tega člena edini delujoči multipleks z geografsko pokritostjo celotnega ozemlja Republike
Slovenije, se lahko javni radioteleviziji izda odločba o dodelitvi
radijskih frekvenc za naslednji multipleks samo, če zanj ni
drugih ponudnikov.
16. člen
(sklep o uvedbi javnega razpisa)
(1) Sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev radijskih
frekvenc za multipleks mora poleg obveznih sestavin, predvidenih z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, vsebovati
vse bistvene značilnosti multipleksa, za katerega je razpisana radijska frekvenca, kot so frekvenca, območje pokrivanja,
zmogljivost kanala, obseg rezerviranih zmogljivosti in druge
sestavine v skladu s tem zakonom.
(2) Za sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev radijskih frekvenc za multipleks se ne uporabljajo določbe drugega
in tretjega odstavka 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo).
17. člen
(ponudba za pridobitev radijskih frekvenc
za multipleks)
(1) Poleg ostalih obveznih sestavin, ki jih mora vsebovati
vloga za pridobitev radijskih frekvenc v skladu z zakonom, ki
ureja elektronske komunikacije, ali izhajajo iz razpisne do-
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kumentacije, mora ponudnik ponudbi za pridobitev radijskih
frekvenc za multipleks priložiti tudi prostorski in časovni načrt
postavitve omrežja.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi pri razpisu radijskih frekvenc za multipleks za inovativne
storitve in pri razpisu radijskih frekvenc za storitve mobilne
televizije.
(3) Ne glede na določbo tretjega odstavka 44. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07
– uradno prečiščeno besedilo) agencija sama pregleda in oceni
prejete ponudbe.
18. člen
(vsebina odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
za multipleks)
(1) Odločba o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks
vsebuje poleg obveznih sestavin, predvidenih z zakonom, ki
ureja splošni upravni postopek, in zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, razen navedbe imena programa ter pogojev
in zahtev glede programskih vsebin, ki morajo biti izpolnjeni
pri uporabi radijskih frekvenc, tudi sestavine, ki jih določa ta
zakon.
(2) Če je v javnem razpisu kot pogoj za pridobitev radijskih frekvenc za multipleks predvidena rezervacija dela
zmogljivosti multipleksa za potrebe komplementarnih storitev,
mora odločba o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks
vsebovati tudi navedbo obsega in namena tako rezerviranih
zmogljivosti.
(3) Če je v javnem razpisu kot pogoj za pridobitev radijskih
frekvenc za multipleks predvidena rezervacija dela zmogljivosti
multipleksa za izpolnitev zahtev po obvezni vključitvi določenih
televizijskih ali radijskih programov, mora vsebovati odločba o
dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks tudi navedbo obsega
in namena tako rezerviranih zmogljivosti.
(4) Če je v javnem razpisu kot pogoj za pridobitev radijskih frekvenc za multipleks predvidena rezervacija dela ali
celote zmogljivosti multipleksa za stalno oddajanje programskih vsebin v tehniki televizije visoke razločljivosti, ali ko je del
zmogljivosti multipleksa rezerviran za omogočanje občasnega
oddajanja v tehniki televizije visoke razločljivosti različnih ponudnikov vsebin v posameznem multipleksu pod enakimi in
nediskriminatornimi pogoji, mora vsebovati odločba o dodelitvi
radijskih frekvenc za multipleks tudi navedbo obsega tako rezerviranih zmogljivosti in način njihove uporabe.
(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se ne
uporabljajo pri izdaji odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za
multipleks za inovativne storitve in pri izdaji odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc za storitve mobilne televizije.
19. člen
(čas veljavnosti, sprememba, podaljšanje,
razveljavitev in prenehanje odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc za multipleks ter prenos pravice do uporabe
radijskih frekvenc)
V zvezi s časovno veljavnostjo, spremembo, podaljšanjem, razveljavitvijo in prenehanjem odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ter prenosom pravice do uporabe radijskih
frekvenc za multipleks se uporabljajo določbe o času veljavnosti, spremembi, podaljšanju, prenosu, razveljavitvijo in prenehanjem odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, kakor jih določa
zakon, ki ureja elektronske komunikacije, če ta zakon ne določa
drugače.
20. člen
(sprememba odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
za multipleks)
Poleg primerov, določenih v zakonu, ki ureja elektronske
komunikacije, lahko agencija po uradni dolžnosti spremeni
odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks tudi v pri-
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meru novih komplementarnih storitev ali novih ali spremenjenih inovativnih storitev ali za razširitev obsega zmogljivosti,
rezerviranih za televizijo visoke razločljivosti, ali ob spremembi
tehničnih parametrov zaradi izboljšanja pokrivanja določenega
območja.
21. člen
(razveljavitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
za multipleks)
(1) Poleg primerov, določenih v zakonu, ki ureja elektronske komunikacije, lahko agencija po uradni dolžnosti razveljavi
odločbo o dodelitvi analognih radijskih frekvenc tudi v primeru
iz 31. člena tega zakona.
(2) Za razveljavitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks se ne uporablja določba tretjega odstavka
54. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo).
22. člen
(posebne določbe o prenosu pravice
do uporabe radijskih frekvenc za multipleks)
Če namerava operater multipleksa prenehati z upravljanjem multipleksa, lahko poda vlogo za prenos pravice do
uporabe radijskih frekvenc za multipleks. V primeru, da tega
ne stori do vsaj tri mesece pred načrtovanim prenehanjem
upravljanja, lahko vlogo za prenos pravice do uporabe radijskih
frekvenc za multipleks poda vsak od ponudnikov vsebin, ponudnikov inovativnih storitev oziroma ponudnikov storitev mobilne
televizije v tem multipleksu.
23. člen
(plačilo radijskih frekvenc za multipleks)
(1) Imetniki oziroma imetnice (v nadaljnjem besedilu:
imetnik) odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks
so zavezanci oziroma zavezanke (v nadaljnjem besedilu:
zavezanec) za letno plačilo agenciji za uporabo dodeljenih
radijskih frekvenc v skladu z zakonom, ki ureja elektronske
komunikacije.
(2) Za radijske frekvence, ki se uporabljajo za storitve
mobilne televizije ali inovativne storitve, se plača tudi določen
znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, s katerim
se zagotovi optimalna uporaba dodeljenih radijskih frekvenc.
Najmanjšo višino tega zneska in način njegovega plačila določi
Vlada Republike Slovenije s sklepom. Pri določitvi višine tega
zneska in določitvi načina plačila je treba upoštevati ponudbo
in povpraševanje po razpisanih frekvencah, razvitost trga, na
katerega se nanašajo razpisane frekvence, ter višino tovrstnih
plačil v drugih državah članicah Evropske unije, v nobenem
primeru pa ne sme biti tako visok, da bi oviral razvoj inovativnih
storitev in konkurence na trgu.
(3) Prihodek iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi
samo za ukrepe za spodbujanje prehoda iz analogne na digitalno radiodifuzijo, ki jih določa ta zakon.
V. OMEJITVE UPRAVLJANJA MULTIPLEKSA
24. člen
(splošna določba)
Upravljanje multipleksa se sme omejiti samo v obsegu in
primerih, ki jih določa ta zakon.
25. člen
(obvezna vključitev določenih televizijskih
in radijskih programov v multipleks)
(1) Operater multipleksa na določenem geografskem območju mora omogočiti vključitev v multipleks vsem ponudnikom
vsebin, ki imajo pravico razširjanja televizijskega ali radijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki za isto območje, v
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obsegu zmogljivosti multipleksa, ki ga v ta namen predpiše
agencija v javnem razpisu.
(2) Na vsakem javnem razpisu za podelitev radijskih frekvenc za multipleks lahko agencija del razpisanih zmogljivosti
multipleksa rezervira za razširjanje televizijskih ali radijskih
programov posebnega pomena, v skladu z zakonom, ki ureja
medije.
(3) Za pravico razširjanja v skladu s prejšnjim odstavkom
morajo ponudniki programov posebnega pomena predhodno
pridobiti pravico razširjanja programa v digitalni radiodifuzni
tehniki, v skladu z zakonom, ki ureja medije.
(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo pri javnem razpisu za podelitev radijskih frekvenc za multipleks za inovativne
storitve in za multipleks za mobilno televizijo.

ti delež zmogljivosti, ki ga mora operater multipleksa rezervirati.
Tako rezerviran delež zmogljivosti multipleksa mora ponudniku
vsebin skupaj z njegovim lastnim deležem zmogljivosti multipleksa omogočati oddajanje in razširjanje programskih vsebin
v tehniki televizije visoke razločljivosti.
(4) Uporabo zmogljivosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena lahko operater multipleksa razdeli glede na dnevni
čas oddajanja in posamezne termine ponuja pod različnimi
pogoji. Uporabnike posameznih terminov lahko določi tudi z
licitacijo.

26. člen

29. člen

(omejitve v zvezi s podelitvijo pravice razširjanja programa
v digitalni radiodifuzni tehniki)
(1) Agencija ne more podeliti pravice razširjanja programa v digitalni radiodifuzni tehniki v skladu z zakonom, ki ureja
medije, če za to ni rezerviranih zmogljivosti na delujočih ali
razpisanih multipleksih.
(2) Agencija po uradni dolžnosti začne postopek za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice razširjanja televizijskega
ali radijskega programa na določenem območju, če imetnik
v treh mesecih od začetka delovanja multipleksa ne začne z
razširjanjem in oddajanjem televizijskega ali radijskega programa, za katerega je to pravico pridobil, v katerem od delujočih
multipleksov na tem območju, če so za to izpolnjeni vsi tehnični
in pravni pogoji.
(3) Določbe tega člena se ne uporabljajo pri javnem razpisu za podelitev radijskih frekvenc za multipleks za inovativne
storitve in za multipleks za mobilno televizijo.
27. člen
(vključitev komplementarnih storitev)
(1) Agencija lahko v javnem razpisu za podelitev radijskih
frekvenc za multipleks določi, da se določen delež zmogljivosti
multipleksa rezervira za komplementarne storitve.
(2) Če ravna agencija v skladu s prejšnjim odstavkom,
mora v sklepu o uvedbi javnega razpisa določiti delež zmogljivosti, ki ga mora operater multipleksa rezervirati za komplementarne storitve, in opredeliti, katere komplementarne storitve
imajo prednost pred drugimi. Pri tem mora upoštevati znane
tehnične možnosti in potrebe uporabnikov oziroma uporabnic
(v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
28. člen
(omejitev za namene televizije visoke
razločljivosti)
(1) Agencija lahko v javnem razpisu za podelitev radijskih
frekvenc za multipleks določi, da se celota ali določen delež
zmogljivosti multipleksa rezervira za razširjanje programskih
vsebin v tehniki televizije visoke razločljivosti.
(2) Agencija lahko v javnem razpisu za podelitev radijskih frekvenc za multipleks določi, da se rezervira delež
zmogljivosti multipleksa za omogočanje občasnega oddajanja
v tehniki televizije visoke razločljivosti različnih ponudnikov
vsebin v tem multipleksu. Ta delež zmogljivosti multipleksa se
uporablja za razširjanje obstoječih zmogljivosti posameznih
televizijskih kanalov tega multipleksa, ki običajno oddajajo
programske vsebine v manj zmogljivi tehniki za potrebe oddajanja programov v tehniki televizije visoke razločljivosti.
Tako rezerviran delež zmogljivosti mora biti pod enakimi in
nediskriminatornimi pogoji na voljo oddajanju in razširjanju
poljubnih programskih vsebin vseh ponudnikov vsebin v tem
multipleksu.
(3) Če ravna agencija v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, mora v sklepu o uvedbi javnega razpisa določi-

VI. PREHOD Z ANALOGNE NA DIGITALNO
RADIODIFUZIJO

(hkratna analogna in digitalna radiodifuzija)
(1) Obdobje hkratne analogne in digitalne radiodifuzije
za vse ponudnike televizijskih vsebin se začne, ko je pokritost prebivalstva s signalom najmanj enega multipleksa na
posameznem geografskem območju najmanj 90% in imajo vsi
ponudniki vsebin s pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni
tehniki na tem geografskem območju tehnično možnost in pravico oddajanja in razširjanja programskih vsebin v multipleksu.
Agencija s splošnim aktom določi začetek obdobja hkratne
analogne in digitalne radiodifuzije na posameznem geografskem območju.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se obdobje
hkratne analogne in digitalne radiodifuzije začne najpozneje
1. junija 2009 za vse ponudnike televizijskih vsebin, ki imajo na
posameznem geografskem območju tehnično možnost in pravico oddajanja in razširjanja programskih vsebin v multipleksu.
(3) Šteje se, da imajo imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za oddajanje televizijskega programa v analogni
radiodifuzni tehniki, ki imajo na posameznem geografskem
območju možnost oddajanja in razširjanja programskih vsebin v
multipleksu, pravico razširjanja programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na enakovrednem območju pokritosti in za čas, določen
v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc za oddajanje v analogni
radiodifuzni tehniki.
(4) V obdobju hkratne analogne in digitalne radiodifuzije
so operaterji multipleksa zavezanci za letno plačilo agenciji za
uporabo radijskih frekvenc samo v deležu zmogljivosti multipleksa, ki se ne uporablja za oddajanje vsebin imetnikov odločb o
dodelitvi radijskih frekvenc za oddajanje v analogni tehniki.
(5) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za razširjanje programskih vsebin ponudnikov storitev v tehniki televizije visoke razločljivosti.
(6) Ponudniki televizijskih vsebin lahko na posameznem
geografskem območju razširjajo program hkrati v digitalni in
analogni tehniki največ osemnajst mesecev od začetka obdobja hkratne analogne in digitalne radiodifuzije.
(7) Ponudniki televizijskih vsebin morajo v obdobju hkratne analogne in digitalne radiodifuzije v svojih programih obveščati javnost o datumu prenehanja analognega razširjanja in
oddajanja njihovih programov na posameznem geografskem
območju.
(8) Šteje se, da se obdobje hkratne analogne in digitalne radiodifuzije na določenem geografskem območju konča
z dnevom izklopa analogne televizije na tem geografskem
območju.
(9) Operater multipleksa, ki je namenjen javni radioteleviziji, mora vsaj šest mesecev pred dnevom izklopa analogne
radiodifuzije na posameznem geografskem območju zagotoviti pokritost s signalom za digitalno radiodifuzijo v vsaj enakem
odstotku, kot je pokritost prebivalstva s signalom programov
javne radiotelevizije na dan uveljavitve tega zakona, vendar
pri tem odstotek pokritosti s signalom za digitalno radiodifuzijo na posameznem geografskem območju ne sme biti nižji
od 95%.
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30. člen

(prenehanje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc
za analogno televizijo)
Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za analogno televizijo prenehajo veljati z dnevom izklopa analogne televizije na
tem geografskem območju. Agencija o prenehanju odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc za analogno televizijo izda ugotovitveno odločbo.
31. člen
(razveljavitev odločb o dodelitvi radijskih frekvenc
za analogno televizijo)
(1) Agencija vsem, ki na dan 31. decembra 2010 še razpolagajo z veljavno odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za
analogno televizijo, izda po uradni dolžnosti odločbo, s katero
razveljavi odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za analogno
televizijo.
(2) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene izvršitve.
32. člen
(uporaba nezasedenih frekvenc)
Agencija najpozneje šest mesecev po izklopu analogne
televizije izvede javni razpis za podelitev radijskih frekvenc, ki
zaradi izklopa analogne televizije niso več zasedene.
VII. POSPEŠEVANJE RAZŠIRJENOSTI DIGITALNE
RADIODIFUZIJE
33. člen
(ukrepi pospeševanja razširjenosti digitalne
radiodifuzije)
(1) Ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za pospeševanje razširjenosti digitalne radiodifuzije izvaja zlasti naslednja ukrepa:
1. podeljuje potrošniške spodbude,
2. sofinancira načrtovanje in gradnjo omrežij za digitalno
radiodifuzijo.
(2) Ukrepa iz prejšnjega odstavka se financirata izključno
iz enkratnega zneska, ki ga za učinkovito rabo omejene naravne dobrine plačajo operaterji multipleksa za inovativne storitve
ali mobilno televizijo.
34. člen
(potrošniške spodbude)
(1) Ministrstvo spodbuja razširjenost digitalne radiodifuzije
v obliki potrošniških spodbud tako, da v okviru razpoložljivih
sredstev socialno šibkejšim potrošnikom oziroma potrošnicam
(v nadaljnjem besedilu: potrošnik) sofinancira nakup sprejemnikov za digitalno televizijo.
(2) Sprejemniki, ki jih sofinancira ministrstvo, morajo biti
tehnološko nevtralni in uporabljati odprte standarde za interaktivnost.
(3) Prejemniki oziroma prejemnice (v nadaljnjem besedilu:
prejemnik) spodbud v skladu s tem členom so lahko izključno
zavezanci za plačilo prispevka v skladu z zakonom, ki ureja
javno radiotelevizijo, ki so oproščeni plačila prispevka.
(4) Ministrstvo z javnim pozivom pozove upravičence oziroma upravičenke (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), da podajo vloge za sofinanciranje nakupa sprejemnikov za digitalno
televizijo, in določi sprejemnike, ki jih bo sofinanciralo.
35. člen
(sofinanciranje načrtovanja in gradnje omrežij
za digitalno radiodifuzijo)
Ministrstvo lahko sofinancira načrtovanje in gradnjo omrežij za digitalno radiodifuzijo na območjih, kjer kljub doseženi po-
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kritosti s signalom 92% prebivalstva v Republiki Sloveniji z vsaj
enim multipleksom še vedno ni omogočen sprejem programov
digitalne radiodifuzije.
VIII. REŠEVANJE SPOROV
36. člen
(reševanje sporov)
Spore med operaterji multipleksa in spore med operaterji
multipleksa in ponudniki vsebin, komplementarnih storitev,
inovativnih storitev ali mobilne televizije rešuje agencija ob
smiselni uporabi določb zakona, ki ureja elektronske komunikacije.
IX. NADZOR
37. člen
(nadzor in prekrškovni organ)
(1) Agencija nadzira izvajanje določb tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih aktov v skladu
z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, in zakonom, ki ureja
elektronske komunikacije.
(2) Agencija odloča o prekrških za kršitve tega zakona in
na njegovi podlagi izdanih predpisov kot prekrškovni organ v
skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(3) Agencija lahko za prekrške iz tega zakona izreče globo
v znesku, višjem od najnižje predpisane mere za posamezni
prekršek.
X. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 20.000 do 100.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. gradi omrežje v nasprotju s tem zakonom (7. člen);
2. ne izpolni naloženih obveznosti, kakor izhajajo iz odločbe agencije (drugi odstavek 9. člena);
3. ne izpolni obveznosti, povezanih z ločitvijo računovodskih evidenc, oziroma dejavnosti, povezanih z upravljanjem multipleksa ne zagotavlja v pravno samostojni družbi
(11. člen);
4. ne omogoča enakih in nediskriminatornih pogojev za
dostop do multipleksa (12. člen);
5. uporablja radijske frekvence za multipleks brez veljavne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (prvi odstavek
13. člena);
6. ne deluje v skladu z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks (18. člen);
7. oddaja in razširja v analogni radiodifuzni tehniki več
kakor 18 mesecev od začetka obdobja hkratne analogne in
digitalne radiodifuzije (šesti odstavek 29. člena);
8. kot ponudnik televizijskih vsebin v obdobju hkratne
analogne in digitalne radiodifuzije v svojih programih ne obvešča javnost o datumu prenehanja analognega razširjanja
in oddajanja svojih programov na posameznem geografskem
območju (sedmi odstavek 29. člena).
(2) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje posa
meznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(izdaja podzakonskih aktov)
Rok za izdajo splošnega akta agencije iz prvega odstavka
5. člena je tri mesece od uveljavitve tega zakona.

Št.

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

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
56.a člen Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo).

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-09/07-3/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EPA 1494-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5067.

Zakon o dopolnitvah Zakona o plačilnem
prometu (ZPlaP-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah
Zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-D)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. oktobra 2007.
Št. 001-22-117/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O PLAČILNEM
PROMETU (ZPlaP-D)
1. člen
V Zakonu o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in 131/06 – ZBan-1)
se v 29. členu v tretjem odstavku na koncu drugega stavka pred
piko doda vejica in besedilo »sodišče pa ime, priimek in naslov
prebivališča imetnika, katerega podatke zahteva«.
V petem odstavku se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji stavek so sodišča na podlagi tega zakona
upravičena neposredno elektronsko dostopati do podatkov iz
registra transakcijskih računov.«.
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Št. 450-01/99-4/15
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EPA 1569-IV

40. člen

41. člen

Stran

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

(prenehanje veljavnosti)

(začetek veljavnosti)
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5068.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prevoznih pogodbah v cestnem prometu
(ZPPCP-1A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o prevoznih pogodbah
v cestnem prometu (ZPPCP-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1A), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. oktobra
2007.
Št. 001-22-119/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREVOZNIH POGODBAH V CESTNEM
PROMETU (ZPPCP-1A)
1. člen
V Zakonu o prevoznih pogodbah v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 126/03) se v 24. členu doda drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Kadar prevozno pogodbo sklenejo prevoznik, naročnik prevoza in pošiljatelj, ki hkrati ni naročnik prevoza, sta
naročnik prevoza in pošiljatelj solidarno odgovorna prevozniku
za plačilo voznine.«.
2. člen
V 83. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Naročnik prevoza in pošiljatelj lahko pred sklenitvijo
prevozne pogodbe od prevoznika zahtevata predložitev dokazil, s katerim prevoznik utemeljuje višino voznine.«.
3. člen
Besedilo 97. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 1250 eurov do 20.870 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna
v nasprotju z zahtevo ministrstva, pristojnega za promet, iz
prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Z globo od 420 eurov do 2090 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,

Stran

13768 /

Št.

102 / 9. 11. 2007

samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.«.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Številka: 326-07/03-35/3
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EPA 1578-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5069.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega
zakona (ObrZ-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 25. oktobra 2007.
Št. 001-22-121/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
OBRTNEGA ZAKONA (ObrZ-D)
1. člen
V Obrtnem zakonu (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno
prečiščeno besedilo in 117/06 – ZdavP-2) se v prvem odstavku 2. člena črta besedilo »in za opravljanje katere je potrebna
ustrezna poklicna usposobljenost«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi obrtne
dejavnosti. Z uredbo tudi določi za opravljanje katerih obrtnih
dejavnosti je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, pri čemer upošteva kriterije, da gre za obrtne dejavnosti, ki so lahko
nevarne za življenje, zdravje ali premoženje oseb oziroma za
onesnaževanje okolja.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se črta besedilo », v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico
Slovenije«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedama »obrtne
dejavnosti« doda besedilo », za katero je potrebna ustrezna
poklicna usposobljenost«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedo »opravljanja« doda besedilo »obrtne dejavnosti, za katero ni potrebna ustrezna poklicna usposobljenost in«, v drugem stavku se
za besedilom »samostojnega podjetnika posameznika,« doda
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besedilo »ki opravlja obrtno dejavnost, za katero ni potrebna
poklicna usposobljenost oziroma«, v četrtem stavku pa se za
besedo »sklep« doda besedilo », v katerega vpiše tudi dejavnost prodaje določenega blaga, če se ta opravlja zaradi zaokrožitve ali dopolnitve glavne dejavnosti. V drugem, tretjem in
četrtem stavku se besedna zveza »Obrtna zbornica Slovenije«
v obeh sklonih nadomesti z besedno zvezo »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije« v ustreznem sklonu.«
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja je:
– srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri, ali
– srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri, ali
– ustrezen mojstrski naziv, ali
– ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija, ali
– višja strokovna izobrazba ustrezne smeri, ali
– visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Obrtna zbornica Slovenije« nadomesti z besedilom »Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja se vloži pri
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na enotni vstopni točki
VEM – vse na enem mestu.«.
5. člen
V 11., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 24., 25., 26., 27., 30., 33.,
35. in 42.d členu ter v naslovu 2. podpoglavja pred 33. členom
se besedna zveza »Obrtna zbornica Slovenije« v vseh sklonih
nadomesti z besedno zvezo »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije« v ustreznem sklonu.
6. člen
V 21., 22., 23., 34., 44. členu se beseda »vajenec« v vseh
sklonih in številih nadomesti z besedo »dijak« v ustreznem sklonu in številu, besedna zveza »Obrtna zbornica Slovenije« se v
vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »Obrtna-podjetniška
zbornica Slovenije« v ustreznem sklonu ter besedna zveza »območna obrtna zbornica« nadomesti z besedno zvezo »območna
obrtno-podjetniška zbornica« v ustreznem sklonu in številu.
7. člen
V 31., 32., 35.a, 36., 37. in 38. členu se besedna zveza
»območna obrtna zbornica« v vseh sklonih in številih, nadomesti z besedno zvezo »območna obrtno-podjetniška zbornica« v
ustreznem sklonu in številu, besedna zveza »Obrtna zbornica
Slovenije« v vseh sklonih pa se nadomesti z besedno zvezo
»Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije« v ustreznem sklonu.
Pred 37. členom se v naslovu 3. podpoglavja besedilo
»Območna obrtna zbornica« nadomesti z besedilom »Območna obrtno-podjetniška zbornica«.
8. člen
V prvem odstavku 39. člena se besedilo »Obrtna zbornica Slovenije« nadomesti z besedilom »Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Sredstva, pridobljena iz članarine, se razdelijo tako,
da se 35 odstotkov nameni za delovanje Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije, 65 odstotkov pa za delovanje območnih
obrtno-podjetniških zbornic. Skupščina Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije lahko odloči, da se sredstva, pridobljena iz
članarine razdelijo tako, da se razmerje, določeno v prejšnjem
stavku spremeni, vendar največ za pet odstotnih točk. Višino
deleža posamezne območne obrtno-podjetniške zbornice določi skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije tako, da
je ta sorazmeren s številom članov in z območjem območne
obrtno-podjetniške zbornice, ter da območni obrtno-podjetniški
zbornici zagotavlja nemoteno opravljanje nalog, ki se po tem
zakonu financirajo iz članarine.
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(3) Notranji nadzor nad namensko porabo sredstev območnih obrtno-podjetniških zbornic iz drugega odstavka tega
člena opravljajo nadzorni odbori območnih obrtno-podjetniških
zbornic, notranji nadzor nad namensko porabo sredstev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pa opravlja nadzorni odbor
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek in se
spremeni, tako, da se glasi:
»(4) Članarina, ki jo plačujejo člani zbornice, se določi
glede na velikost podjetja člana in znaša:
1. Člani, ki osebno opravljajo dejavnost
domače in umetnostne obrti
10 EUR mesečno
2. Samostojni podjetniki in gospodarske
družbe brez zaposlenih
20 EUR mesečno
3. Samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, ki imajo do 3 zaposlene
30 EUR mesečno
4. Samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, ki imajo od 3 do 10 zaposlenih
40 EUR mesečno
5. Samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, ki imajo 10 in več zaposlenih
50 EUR mesečno
Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije lahko
s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
določi nižjo članarino od predpisane sorazmerno za vse kategorije članov.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek,
se besedilo »milijon in pol tolarjev« nadomesti z besedilom
»osem tisoč eurov«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek in se
spremeni tako, da se glasi:
»(6) Način plačevanja članarine določi skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije s sklepom, ki se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije obvesti člana o višini in načinu plačila članarine.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se črta beseda »osnovo« ter vejica za njo, besedilo
»Obrtne zbornice Slovenije« pa se nadomesti z besedilom
»Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »zoper osnovo, višino in način plačila članarine« nadomesti z besedilom »iz prejšnjega odstavka«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedna zveza »Obrtna zbornica Slovenije« v obeh
sklonih nadomesti z besedno zvezo »Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije« v ustreznem sklonu.
Dosedanji deveti odstavek se črta.
9. člen
V prvem odstavku 40. člena se v napovednem stavku
besedilo »Obrtna zbornica Slovenije« nadomesti z besedilom
»Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije«, na koncu tretje alinee
se doda besedilo »na nacionalni ravni in na ravni Evropske
unije«, v četrti alinei se besedilo »Obrtne zbornice Slovenije«
nadomesti z besedilom »Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije«, za četrto alineo pa se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– naloge informiranja in splošnega strokovnega svetovanja članstvu,«, dosedanja peta alinea postane šesta alinea.
10. člen
V prvem odstavku 41. člena se besedilo »Območna obrtna zbornica« nadomesti z besedilom »Območna obrtno-podjetniška zbornica«.
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Območna obrtno-podjetniška zbornica s sredstvi članarine iz drugega odstavka 39. člena tega zakona, financira
naloge iz 37. člena tega zakona.«.
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V tretjem odstavku se črta besedilo »članarine in drugih«,
za besedo »iz« se doda besedilo »druge do četrte alinee«,
besedilo »območne obrtne zbornice« se nadomesti z besedilom »območne obrtno-podjetniške zbornice«, besedilo »Obrtne zbornice Slovenije« pa z besedilom »Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije«.
11. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedi »obrtnih zbornic«
nadomestita z besedilom »obrtno-podjetniških zbornic«.
V drugem odstavku se besedilo »Obrtna zbornica Slovenije« nadomesti z besedilom »Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije«, besedi »območne zbornice« pa z besedilom »območne obrtno-podjetniške zbornice«.
12. člen
V prvem odstavku 44. člena se besedilo »500.000 do
1.000.000« nadomesti z besedilom »2.000 do 4.000«, beseda
»tolarjev« pa z besedo »eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 600.000«
nadomesti z besedilom »300 do 2.500«, beseda »tolarjev« pa
z besedo »eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000«
nadomesti z besedilom »400 do 1.200«, beseda »tolarjev« pa
z besedo »eurov«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Uredbo iz 2. člena zakona izda Vlada Republike Slovenije
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Minister, pristojen za obrt v soglasju z Obrtno-podjetniško
zbornico Slovenije v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona
uskladi pravilnik iz drugega odstavka 14. člena zakona z določbami tega zakona.
14. člen
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije mora, po uradni
dolžnosti, v roku štirih mesecev od uveljavitve tega zakona z
njim uskladiti stanje v obrtnem registru.
15. člen
Obrtna zbornica Slovenije in območne obrtne zbornice
morajo svoje statute in poslovanje uskladiti z določbami tega
zakona do 31. decembra 2007.
16. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehata veljati:
– Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04)
in
– Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o
obrtnem registru (Uradni list RS, št. 51/04, 79/04 – popr. in
87/04).
Predpisa iz prejšnjega odstavka se uporabljata do uveljavitve novih predpisov.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen določb 8. in 10. člena tega
zakona, ki začnejo veljati 1. januarja 2008.
Št. 331-01/89-1/33
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EPA 1464-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zavarovalništvu (ZZavar-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu
(ZZavar-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zavarovalništvu (ZZavar-D), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2007.
Št. 001-22-123/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZAVAROVALNIŠTVU
(ZZavar-D)
1. člen
V Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in 9/07) se v 1.a členu
pika na koncu petindvajsete alineje nadomesti s podpičjem.
Dodata se novi alineji, ki se glasita:
»– Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004
o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri
dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (UL L št. 373 z
dne 21. 12. 2004, str. 37);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/68/ES
z dne 16. novembra 2005 o pozavarovanju in o spremembi
direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter direktiv 98/78/ES in
2002/83/ES (UL L št. 323 z dne 9. 12. 2005, str. 1).«.
2. člen
V 2. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Zaradi razumevanja posrednega opravljanja zavarovalnih poslov v Skupnosti se opredeljujejo naslednji pojmi:
1. podružnica pomeni zastopstvo ali podružnico zavarovalnice; vsaka trajna navzočnost zavarovalnice na območju
države članice se obravnava enako kakor zastopstvo ali podružnica, tudi če nima oblike podružnice ali zastopstva, ampak
jo predstavlja le pisarna, ki jo vodi lastno osebje podjetja ali
neodvisna oseba s stalnim dovoljenjem, da dela za podjetje
tako, kakor bi delalo zastopstvo;
2. poslovalnica pomeni sedež ali podružnico zavarovalnice ob upoštevanju 1. točke tega odstavka;
3. država članica gostiteljica pomeni državo članico, v
kateri ima zavarovalnica podružnico ali neposredno opravlja
storitve.«.
3. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta zakon se uporablja tudi za zavarovalnice, ki opravljajo izključno posle pozavarovanj (v nadaljnjem besedilu: pozavarovalnice), če v posameznih primerih ni drugače določeno.
Ne glede na prejšnji stavek se za pozavarovanja ne uporabljajo
83. do 86. člen, 88., 89., 91., 92. člen, 125. do 133. člen in 208.
do 213. člen.«.
Črta se tretji odstavek.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za pozavarovanje ta zakon uporablja za družbe, ki v Republiki Sloveniji
opravljajo zavarovalne posle pozavarovanj prek podružnice ali
neposredno.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
5. člen
12. člen se črta.
6. člen
V 18. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če namerava oseba, ki je pridobila dovoljenje iz
prvega oziroma drugega odstavka tega člena odtujiti delnice
tako, da bi se zaradi tega njen delež zmanjšal pod mejo, za
katero je pridobila dovoljenje, mora o tem predhodno obvestiti
Agencijo za zavarovalni nadzor. Prav tako mora vsaka fizična
ali pravna oseba, ki namerava posredno ali neposredno odtujiti delnice v višini, ki je enaka oziroma presega kvalificirani
delež v zavarovalnici, o tem najprej obvestiti Agencijo za
zavarovalni nadzor in pri tem navesti velikost načrtovanega
deleža.«.
V osmem odstavku se za piko črtata narekovaj in pika.

glasi:

7. člen
V 70. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»(2) Če se poslovni načrt nanaša na zavarovalne posle
sklepanja pozavarovanj, mora vsebovati sestavine iz 1., 4.,
5. in 7. točke prvega odstavka tega člena ter podatke ali
dokazila o:
1. naravi nevarnosti, ki jih pozavarovalnica želi kriti,
2. vrstah ureditev pozavarovanja, ki jih pozavarovalnica
želi sklepati s cedenti,
3. vodilnih načelih glede retrocesije.«.

glasi:

8. člen
V 80. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se

»(4) Prevzemna zavarovalnica mora o prenosu zavarovalnih pogodb obvestiti zavarovalce z objavami v sredstvih
javnega obveščanja na območju, na katerem zavarovanja, ki
se prenašajo, krijejo nevarnosti, razen ob zavarovanju izvoznih
kreditov, pri čemer je treba zavarovalce obvestiti v sredstvih
javnega obveščanja na območju njihovega sedeža. Pozavarovalnicam pri obveščanju zavarovalcev ni treba uporabljati
sredstev javnega obveščanja.«.
9. člen
V 83. členu se v sedmem odstavku na koncu besedila
doda stavek:
»Statistični urad Republike Slovenije zagotavlja redno zbiranje, objavljanje in posodabljanje točnih podatkov, pomembnih
za uporabo spola kot odločilnega aktuarskega faktorja.«.
10. člen
V 94. členu se v sedmem odstavku za besedo »prvega«
doda besedilo »in drugega«.
2. točka sedmega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»2. pristopila k škodnemu skladu ter odškodninskemu
uradu, kot ju predpisuje zakon, ki ureja obvezna zavarovanja
v prometu, in se zavezala k financiranju škodnega sklada in
odškodninskega urada ter izpolnjevanju drugih obveznosti,
potrebnih za delovanje škodnega sklada in odškodninskega
urada.«.
V osmem odstavku se za besedo »prvega« doda besedilo
»in drugega«.
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11. člen
V 97. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko tuja
zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov sklepanja pozavarovanj, na ozemlju Republike Slovenije
opravlja pozavarovalne posle prek podružnice ali neposredno
samo, če so zahteve glede poslovanja zavarovalnic v državi
sedeža vsaj enake kot v EU.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
12. člen
V 110. členu se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Ne glede na 1. točko drugega odstavka in 1. točko tretjega odstavka tega člena je znesek za pozavarovalnice enak 50,000.000 eurov ob premijskem količniku oziroma
35,000.000 eurov ob škodnem količniku.«.
13. člen
V 121. členu se v prvem odstavku pika na koncu 17. točke
nadomesti z vejico in doda nova 18. točka, ki se glasi:
»18. terjatve do pozavarovateljev skupaj s pozavarovateljevimi deleži zavarovalno-tehničnih rezervacij.«.
14. člen
V 122. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki
se glasita:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena veljajo
za pozavarovalnice, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije, naslednje omejitve glede posameznih naložb:
1. naložbe v delnice in druge prenosljive vrednostne papirje, obravnavane kot delnice, obveznice, dolžniške vrednostne papirje, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev, ne smejo skupno presegati 30% zavarovalno-tehničnih rezervacij;
2. posamezna pozavarovalnica ne sme vložiti več kot 5%
zavarovalno-tehničnih rezervacij v delnice in druge prenosljive
vrednostne papirje, ki se obravnavajo kot delnice, obveznice,
dolžniški vrednostni papirji ter drugi denarni instrumenti in
instrumenti kapitalskega trga istega podjetja ter več kot 10%
skupnih zavarovalno-tehničnih rezervacij v delnice in druge
prenosljive vrednostne papirje, ki se obravnavajo kot delnice,
obveznice, dolžniški vrednostni papirji in drugi denarni instrumenti ter instrumenti kapitalskega trga podjetij, ki spadajo v
isto skupino;
3. naložbe v sredstva, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se v vsakem primeru zadržijo
na preudarni ravni.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko določi podrobnejša pravila, ki določajo pogoje za uporabo neporavnanih
zneskov posebnega specializiranega podjetja kot sredstev,
ki pokrivajo zavarovalno-tehnične rezervacije v skladu s tem
členom.«.
15. člen
V 124. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena morajo pozavarovalnice, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije,
omejiti naložbe kritnega premoženja v tuje valute na 30%
zavarovalno-tehničnih rezervacij razen tistih naložb, s katerimi
krijejo obveznosti, nominirane v tuji valuti.«.
16. člen
V 168. členu se v prvem odstavku pred besedilom doda
oznaka »(1)«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prav tako mora revizor nemudoma obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor o vseh dejstvih ali odločitvah, za
katere izve pri opravljanju svoje naloge, ki bi lahko bistveno
kršile zakone ali druge predpise, ki določajo pogoje, ki urejajo
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dovoljenja za opravljanje poslov, ali posebej urejajo opravljanje
dejavnosti zavarovalnic.«.

glasi:

17. člen
V 290. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

»(1) Tožbo proti odločbi o prenehanju zavarovalnice lahko
vložijo:
1. zavarovalnica,
2. delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek 417.300 eurov.«.

glasi:

18. člen
V 307. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Agencija za zavarovalni nadzor izreče ukrep zavarovalnici tudi na
predlog člana uprave ali nadzornega sveta zavarovalnice ali
delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala zavarovalnice ali nominalni znesek
417.300 eurov.«.

glasi:

19. člen
V 333. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

»(1) Zavarovalnice, ki lahko na ozemlju Republike Slovenije opravljajo zavarovalne posle, in druge organizacije se
lahko združujejo v Slovensko zavarovalno združenje.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za opravljanje poslov Slovenskega zavarovalnega
združenja iz 3. in 5. točke tretjega odstavka tega člena se
za odškodninski urad smiselno uporabljajo 70., 116. člen,
prvi odstavek 137. člena ter 8., 10. in 11. poglavje tega
zakona.«.
20. člen
V 341. členu se v prvem odstavku besedilo »20,000.000
do 90,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »25.000 do
125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »600.000 do 3,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »800 do 4.100 eurov«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
okoristiti se, se zavarovalnica kaznuje z globo od 75.000 do
375.000 eurov, odgovorna oseba zavarovalnice pa z globo od
2.400 do 12.300 eurov.«.
21. člen
V 342. členu se v prvem odstavku besedilo »3,000.000
do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.520 do
125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
22. člen
V 343. členu se v prvem odstavku besedilo »300.000
do 3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.100
eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 3,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.100 eurov«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
okoristiti se, se član uprave oziroma nadzornega sveta zavarovalnice kaznuje z globo od 1.200 do 12.300 eurov.«.
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23. člen
V 344. členu se v prvem odstavku besedilo »3,000.000
do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.520 do
125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
24. člen
V 345. členu se v prvem odstavku besedilo »3,000.000
do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.520 do
125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »3,000.000 do 30,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »12.520 do 125.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
V petem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
25. člen
V 346. členu se v prvem odstavku besedilo »10,000.000
do 90,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »13.900 do
125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 3,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.100 eurov«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali
zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena okoristiti se, se zavarovalni holding kaznuje z globo od 41.700 do
375.000 eurov, odgovorna oseba zavarovalnega holdinga pa z
globo od 1.200 do 12.300 eurov.«.
26. člen
V 347. členu se v prvem odstavku besedilo »10,000.000
do 90,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »13.900 do
125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 3,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.100 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »90.000 do 900.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »125 do 1.250 eurov«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
okoristiti se, se pravna oseba kaznuje z globo od 41.700 do
375.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe z globo od
1.200 do 12.300 eurov, fizična oseba pa z globo od 375 do
3.750 eurov.«.
27. člen
V 348. členu se besedilo »90.000 do 900.000 tolarjev«
nadomesti z besedilom »375 do 3.755 eurov«.
28. člen
V 349. členu se besedilo »90.000 do 900.000 tolarjev«
nadomesti z besedilom »375 do 3.755 eurov«.
29. člen
V 350. členu se besedilo »90.000 do 900.000 tolarjev«
nadomesti z besedilom »375 do 3.755 eurov«.
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30. člen
V 351. členu se v prvem odstavku besedilo »10,000.000
do 90,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »13.900 do
125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 3,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.100 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »90.000 do 900.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »125 do 1.250 eurov«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
okoristiti se, se zavarovalnica kaznuje z globo od 41.700 do
375.000 eurov, odgovorna oseba zavarovalnice osebe z globo
od 1.200 do 12.300 eurov, fizična oseba pa z globo od 375 do
3.750 eurov.«.
31. člen
355. člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
Pozavarovalnice, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona
dovoljenje za poslovanje, se morajo z določbami iz 15. člena
tega zakona uskladiti najkasneje v enem letu od uveljavitve
tega zakona.
33. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/99-6/33
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EPA 1571-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu
Republike Slovenije (ZUL-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-B), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2007.
Št. 001-22-124/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O URADNEM LISTU
REPUBLIKE SLOVENIJE (ZUL-B)
1. člen
V Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem
odstavku 7. člena v šesti alinei za besedo »ministrov« doda
besedilo »ter, če zakon tako določa, akti predstojnikov organov
v sestavi ministrstev«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Če predstojnik službe meni, da predpis ministra, predstojnika organa v sestavi ministrstva ali nosilca javnega pooblastila
ni v skladu z ustavo, zakonom ali drugim predpisom državnega
zbora ali predpisom vlade, opozori na to ministra, predstojnika
organa v sestavi ministrstva ali nosilca javnega pooblastila.
Če minister, predstojnik organa v sestavi ministrstva ali nosilec javnega pooblastila vztraja pri objavi, predstojnik službe
obvesti o tem predsednika vlade in predlaga zadržanje objave
predpisa.«.
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Republika Slovenija je edini lastnik in družbenik javnega
podjetja.«.
4. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojnosti skupščine izvršuje vlada.«.
5. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Nadzorni svet ima tri člane.
Skupščina imenuje dva člana, od katerih enega predlaga
služba, enega pa ministrstvo, pristojno za finance.
Enega člana imenuje svet delavcev javnega podjetja.
Nadzorni svet imenuje predsednika izmed članov, ki ju
imenuje skupščina.«.
6. člen
V četrtem odstavku 18. člena se besedilo »vsakih šest
mesecev oziroma pogosteje, če to zahteva nadzorni svet«
nadomesti z besedilom »v skladu s predpisi o gospodarskih
družbah«.
7. člen
V drugem odstavku 19. člena se za besedo »revidirajo«
dodata besedi »in objavljajo«.
Tretji odstavek se črta.
8. člen
V četrtem odstavku 22. člena se za besedo »podjetju«
postavi pika, ostalo besedilo pa črta.
9. člen
Naslov poglavja »V. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE«
in členi 23. do 33. se črtajo.
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PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Akti javnega podjetja se uskladijo s tem zakonom najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
11. člen
Do imenovanja novega nadzornega sveta v skladu s tem
zakonom nadaljuje delo dosedanji nadzorni svet.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 001-01/89-1/18
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EPA 1577-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5072.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o lastninskem preoblikovanju Loterije
Slovenije (ZLPLS-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-B), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2007.
Št. 001-22-125/07
Ljubljana, dne 5. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU
LOTERIJE SLOVENIJE
(ZLPLS-B)
1. člen
V Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
(Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97) se drugi in tretji odstavek
10. člena spremenita tako, da se glasita:
»Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 30 članov, in sicer:
1. Državni zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje
28 članov, od tega:
– 16 članov na predlog Nacionalnega sveta invalidskih
organizacij Slovenije iz vrst reprezentativnih invalidskih organizacij, ki so vpisane v register ministrstva, pristojnega za
invalidsko varstvo,
– enega člana na predlog Rdečega križa Slovenije,
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– enega člana na predlog Slovenske Karitas,
– enega člana na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije,
– devet članov na predlog humanitarnih organizacij, ki so
vpisane v razvid humanitarnih organizacij.
2. Vlada Republike Slovenije imenuje in razrešuje dva
člana, od tega:
– enega člana na predlog Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve,
– enega člana na predlog Ministrstva za zdravje.
Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 17 članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, in sicer:
– sedem članov na predlog skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez izmed nacionalnih
športnih zvez članic Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez,
– enega člana na predlog Univerze v Ljubljani – Fakultete
za šport,
– enega člana na predlog Javnega zavoda za šport RS
– Inštituta za šport,
– enega člana na predlog Združenja občin Slovenije,
– enega člana na predlog Skupnosti občin Slovenije,
– šest članov na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport izmed predlogov različnih športnih
organizacij, ki delujejo v javnem interesu, od tega:
a) dva člana iz občinskih športnih zvez,
b) enega člana iz športnih zvez, ki niso članice Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez,
c) tri člane izmed športnih organizacij, ki niso predlagane
od drugih upravičenih predlagateljev.«.
2. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»O finančnem načrtu, zaključnem računu in pravilniku, ki
ureja pogoje, merila in razporeditev sredstev fundacij, odloča
svet pristojne fundacije z dvotretjinsko večino.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V tretjem odstavku 12. člena se črta drugi stavek.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Člani sveta fundacije opravljajo svoje delo nepoklicno.
Državni Zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije imenujeta člane sveta za dobo petih let in so lahko največ
dvakrat zaporedoma imenovani na to funkcijo.
Funkcija direktorja fundacije je poklicna in lahko traja
največ dva zaporedna mandata. Mandat direktorja fundacije
je pet let.
Direktorja fundacije imenuje in razrešuje svet fundacije.
K imenovanju in razrešitvi direktorja daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
Glede razrešitve direktorja se uporabljajo določbe Zakona
o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno
besedilo), ki urejajo razrešitev članov uprave ustanov.
Z direktorjem svet fundacije sklene pogodbo, v kateri se
opredelijo pravice in dolžnosti direktorja. Vlada lahko določi
zgornjo mejo plačila, ki ga za svojo delo lahko prejema direktor
fundacije.«.
5. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Postopek odločanja o vlogah za razporeditev sredstev
fundacij se ureja s tem zakonom in pravilnikom iz drugega od-

Uradni list Republike Slovenije
stavka 11. člena tega zakona. Če navedena predpisa posameznega vprašanja postopka ne urejata, se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Zoper odločitev sveta fundacije, s katero je odločeno o
vlogi na javni razpis za razdelitev sredstev fundacije, je dovoljena pritožba v roku 15 dni.
Organ fundacije, pristojen za odločanje o pritožbi, se določi s pravili fundacije. Odločitev pristojnega organa fundacije
za pritožbe je dokončna.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, mora
biti vsaka odločitev fundacije, s katero se odloči o vlogi za
razporeditev sredstev fundacije, izdana pisno, vsebovati pa
mora pravno podlago za izdajo, izrek, obrazložitev ter pravni
pouk.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Državni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike
Slovenije morata imenovati nove člane Sveta Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji in Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij
v Republiki Sloveniji v roku šestih mesecev po uveljaviti tega
zakona. Do imenovanja novih članov sveta fundacije opravlja
vse naloge sveta dosedanji svet fundacije.
7. člen
Vlada Republike Slovenije v roku 30 dni po uveljavitvi
tega zakona imenuje vršilca dolžnosti direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji in vršilca dolžnosti direktorja Fundacije
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
za obdobje šestih mesecev. Pogodbo iz petega odstavka
13. člena zakona z vršilcem dolžnosti sklene Vlada Republike Slovenije.
Svet fundacije imenuje direktorja fundacije, ki nastopi
mandat po izteku šestih mesecev dela vršilca dolžnosti direktorja. Če direktor fundacije tudi po preteku mandata vršilca
dolžnosti direktorja ni imenovan, se mandat vršilca dolžnosti
direktorja podaljša do imenovanja direktorja, vendar za največ
šest mesecev.
8. člen
Z imenovanjem novih članov sveta fundacije preneha
mandat dosedanjim članom sveta fundacije. Z dnem imenovanja vršilca dolžnosti direktorja fundacije preneha mandat
dosedanjemu direktorju fundacije.
9. člen
Splošni pravni akti fundacije morajo biti usklajeni z določbami tega zakona v roku enega leta po uveljavitvi tega
zakona.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/94-19/17
Ljubljana, dne 26. oktobra 2007
EPA 1601-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5073.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
(ZOsn-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o osnovni šoli (ZOsn-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 26. oktobra 2007.
Št. 001-22-126/07
Ljubljana, dne 5. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-F)
1. člen
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) se za prvim odstavkom 1. člena doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 77/486/EGS Evropskega sveta z dne 25. julija
1977 o izobraževanju otrok delavcev migrantov (UL L št. 199 z
dne 6. avgusta 1977, str. 32–33).«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:
– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu
prebivalstvu;
– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z
njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
– pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in
poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko
učenje;
– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje
poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do
drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega
okolja, prihodnjih generacij;
– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni
dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki
izvirajo iz evropske tradicije;
– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem,
naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem,
družboslovnem in umetnostnem področju;
– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in
sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena
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kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem
jeziku;
– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih
umetniških področjih;
– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v
učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.«.
3. člen
V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za otroke iz prvega odstavka tega člena, ki potrebujejo
pomoč pri učenju slovenščine, se ob vključitvi v osnovno šolo
organizira tečaj slovenščine.«.
4. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(izobraževanje učencev v bolnišnici)
Za učence, ki so na zdravljenju v bolnišnici, se lahko
organizira pouk v bolnišnici.«.
5. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z
motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in
naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno
ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov
vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebni
program vzgoje in izobraževanja ter učenci z učnimi težavami
in posebej nadarjeni učenci.«.
6. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola mora za vse učence izvajati pouk iz naslednjih obveznih predmetov: slovenščine in italijanščine ali
madžarščine na narodno mešanih območjih, dveh tujih jezikov, zgodovine, družbe, geografije, državljanske in domovinske
vzgoje ter etike, matematike, naravoslovja, spoznavanja okolja,
naravoslovja in tehnike, kemije, biologije, fizike, likovne vzgoje,
glasbene vzgoje, športne vzgoje, tehnike in tehnologije ter
gospodinjstva.«.
7. člen
V 28., 38., 40. in 64. členu Zakona o osnovni šoli se
izrazi »slovenski jezik«, »italijanski jezik« in »madžarski jezik«
spremenijo v izraze »slovenščina«, »italijanščina« in »madžarščina« v ustreznih sklonih.
8. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz
naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika,
nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko,
lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.«.
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9. člen
Prvi in drugi odstavek 21. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence
od 1. do 5. razreda.
Za učence, ki so usmerjeni v prilagojene izobraževalne
programe ali posebni program, šola organizira podaljšano bivanje do zaključka izobraževanja v osnovni šoli.«.
10. člen
Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zasebna osnovna šola mora izvajati pouk iz naslednjih
obveznih predmetov: slovenščine in italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike, tujega jezika,
zgodovine, državljanske in domovinske vzgoje ter etike, športne
vzgoje, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega
predmeta in vsaj enega predmeta s področja umetnosti.«.
11. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S predmetnikom se določijo izbirni predmeti, letno in
tedensko število ur pouka posameznih obveznih in izbirnih
predmetov oziroma predmetnih področij, število ur oddelčne
skupnosti in minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje
učnega načrta.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko šola v posameznem razredu drugače razporedi tedensko
število ur pouka posameznih predmetov. Pouk slovenščine in
italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih območjih,
matematike, tujega jezika kot obveznega predmeta in športne
vzgoje šola lahko razporedi znotraj obdobja dveh zaporednih
tednov.«.
12. člen
Doda se nov 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
(hišni red)
Šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki
sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo
šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.«.
13. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola v posebni publikaciji predstavi podatke o
šoli, značilnosti programa šole, organizacijo dela šole v skladu
z letnim delovnim načrtom, pravice in dolžnosti učencev, vsebino vzgojnega načrta, hišni red in druge podatke.
V publikaciji se objavijo tudi pravila šolskega reda.
Osnovna šola publikacijo razdeli učencem najkasneje
do 5. oktobra za tekoče šolsko leto. En izvod publikacije šola
pošlje ustanovitelju. Šola publikacijo objavi na svoji spletni
strani.«.
14. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tedenska obveznost učencev po obveznem programu,
brez ur oddelčne skupnosti, je v prvem obdobju lahko največ
22 ur pouka, v drugem obdobju največ 26 ur pouka in v tretjem
obdobju največ 30 ur pouka.
Tedenska obveznost učencev po obveznem programu,
brez ur oddelčne skupnosti, je v šolah na narodno mešanih
območjih ter v šolah, ki izvajajo prilagojene izobraževalne programe, v prvem obdobju lahko največ 24 ur pouka, v drugem
obdobju največ 28 ur pouka in v tretjem obdobju največ 32 ur
pouka.

Uradni list Republike Slovenije
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena se zaradi organizacije pouka obveznost učencev po
obveznem programu, brez ur oddelčne skupnosti, v posameznem tednu lahko poveča za največ dve uri pouka. Pri tem
povprečna tedenska obveznost v šolskem letu ne sme biti večja
od obveznosti, določene v skladu s prvim ali drugim odstavkom
tega člena.
Ura pouka traja praviloma 45 minut.«.
15. člen
Doda se nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
(diferenciacija pri pouku drugega tujega jezika)
Učitelj od 7. do 9. razreda pri pouku drugega tujega jezika
diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja
diferenciacija).
Določbe prvega odstavka tega člena niso obvezne za
zasebne osnovne šole.«.
16. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V šolah, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z
nižjim izobrazbenim standardom, učitelj od 1. do 9. razreda pri
pouku vseh predmetov in pri drugih oblikah organiziranega dela
diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja
diferenciacija).«.
17. člen
V 44. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem
otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma
obvestilo o odložitvi začetka šolanja.«.
18. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 46. člena se črtajo.
19. člen
Drugi in tretji odstavek 47. člena se črtata.
20. člen
V drugem odstavku 48. člena se besedilo »šolska uprava« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za šolstvo
(v nadaljevanju: ministrstvo).«.
21. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenec ima pravico obiskovati pouk oziroma se udeleževati drugih dejavnosti, ki jih organizira šola. Učencu šola
lahko občasno zagotovi doseganje ciljev izobraževanja tudi v
drugih oblikah organiziranega dela z učenci z namenom, da se
učencem zagotovi varnost ali nemoten pouk.«.
22. člen
Besedilo 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenec, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih in drugih
šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, oziroma je perspektivni športnik, lahko pridobi status učenca, ki se vzporedno
izobražuje, oziroma status športnika.
Predlog za dodelitev statusa podajo starši in učenec.
Učencu s statusom iz prvega odstavka tega člena se
prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti
se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se
obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja ter drugo.
Status učencu preneha na zahtevo učenca in staršev, s
potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen, ali če prenehajo
razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen, ali če ni več
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učenec šole, na kateri je pridobil status, oziroma če se mu
status odvzame.
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz tretjega
odstavka tega člena oziroma zaradi kršitve njegovih dolžnosti,
določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola
lahko status začasno oziroma trajno odvzame na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora.
Učencu status lahko miruje. Predlog za mirovanje statusa
lahko podajo starši in učenec.
O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj.
Pred tem si v prvem izobraževalnem obdobju pridobi mnenje
razrednika, v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa
tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.
Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje
uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih
obveznosti.«.

Določilo petega in sedmega odstavka ne velja za učence, starejše od 18 let, ki so vključeni v posebni program in
uveljavljajo pravice, določene v Zakonu o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb.«.

23. člen
V 52. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z
javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih.
O oprostitvi iz prejšnjih odstavkov odloči ravnatelj.«.

(odločanje o pravicah in dolžnostih učenca)

24. člen
V prvem odstavku 53. člena se doda nov drugi stavek,
ki se glasi:
»Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh
od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku
učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.«.
25. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 54. člena se spremenijo tako,
da se glasijo:
»Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo
šolo brez soglasja staršev:
– če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo
življenje ali zdravje učenca oziroma življenje ali zdravje drugih
ali
– če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem
letu in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih
organizira šola.
Če se učenca prešola brez soglasja staršev, si šola
pred odločitvijo o prešolanju učenca na drugo šolo pridobi
mnenje centra za socialno delo ter soglasje šole, v katero bo
učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih
inštitucij.
Šola staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede
tudi ime druge šole ter datum vključitve v to šolo.«.
26. člen
Za petim odstavkom 56. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o
usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do
zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
Dodata se nov deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»Učenec, ki se prešola v skladu s 54. členom tega zakona, ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo
prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole,
v katero je prešolan.

27. člen
58., 59. in 60. člen se črtajo.
28. člen
Za črtanim 60. členom se dodata novi poglavji IV.A in IV.B,
ter novi členi 60.a do 60.h člen, ki se glasijo:
»IV.A ODLOČANJE O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH
UČENCEV
60.a člen
Določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, se
uporabljajo v postopkih v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po
izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se
vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi
z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja
ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške
programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).
60.b člen
(pristojni organ odločanja)
Če za posamezno odločitev ni posebej določen pristojni
organ, o pravicah in dolžnostih učenca na prvi stopnji odloča
ravnatelj.
O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj
in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj
oziroma učitelj.
O pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti
otroka oziroma učenca odloča pritožbena komisija.
60.c člen
(pritožbena komisija)
Svet šole imenuje pritožbeno komisijo. V pritožbeno komisijo se imenuje najmanj 10 članov, od katerih mora biti več
kot polovica strokovnih delavcev šole.
Izmed članov pritožbene komisije predsednik sveta imenuje pet članov, ki odločajo v posameznem primeru. Člani
komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev
šole in dva zunanja člana (predstavniki staršev in strokovni
delavci druge šole).
Pritožbena komisija je imenovana za štiri leta. Ista oseba
se lahko imenuje za člana pritožbene komisije večkrat.
Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov.
Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.
IV.B VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE
60.č člen
(vzgojno delovanje šole)
Vzgojno delovanje šole je strokovno delo, ki se izvaja v
skladu s pravili stroke, v skladu s tem zakonom, na njegovi
podlagi izdanimi predpisi in akti šole.
60.d člen
(vzgojni načrt šole)
Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona, ob upošte-
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vanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja.
Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega
sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta.
Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale,
priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s
katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje
ciljev iz 2. člena tega zakona.
Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci
šole ter učenci in starši. Vzgojni načrt sprejme svet šole na
predlog ravnatelja po postopku, kot je določen za letni delovni
načrt.
O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in svetu šole. Poročilo je sestavni del letne samoevalvacije šole.
60.e člen
(pravila šolskega reda)
Na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda
natančneje opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine
zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi
vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost
učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Pri pripravi pravil
šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in
starši.
Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje
dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole.
Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev (od 5. do
13. člena in od 50. do 57. člena tega zakona).
Pravila šolskega reda sprejme svet šole na predlog ravnatelja, ki si predhodno pridobi mnenje učiteljskega zbora in
sveta staršev.
60.f člen
(vzgojni opomini)
Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi,
akti šole in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob
predhodnih kršitvah niso dosegli namena.
Vrste in določanje vzgojnih opominov podrobneje predpiše minister, pristojen za šolstvo (v nadaljevanju: minister).
60.g člen
(ugovor na izvajanje vzgojnega delovanja šole)
Učenec in njegovi starši lahko pisno podajo ugovor razredniku ali šolski svetovalni službi ali ravnatelju glede vzgojnega
delovanja šole. Če učenec ali starši v 30 dneh ne dobijo pisnega odgovora oziroma če z njim niso zadovoljni, lahko dajo
predlog za inšpekcijski nadzor.
60.h člen
Določbe 60.d, 60.e in 60.f člena niso obvezne za zasebne
šole.«.
29. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen
(ocenjevanje)
Znanje učenca se v osnovni šoli ocenjuje opisno oziroma
številčno.
V prvem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami. V drugem in tretjem obdobju osnovne
šole se učenčevo znanje ocenjuje s številčnimi ocenami.
V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v prvem in drugem izobraževalnem
obdobju osnovne šole učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi
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ocenami, v tretjem izobraževalnem obdobju pa s številčnimi
ocenami. Če učenec pri posameznih predmetih prehaja v izobraževalni program osnovne šole, se njegovo znanje pri teh
predmetih ocenjuje v skladu z drugim odstavkom tega člena.
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se napredek učenca ocenjuje z opisnimi ocenami.«.
30. člen
V tretjem odstavku 63. člena se v drugem stavku črta
besedilo »in ocena splošnega uspeha«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Šola ob zaključku pouka učencu izroči obvestilo o njegovem sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole.«.
31. člen
V 65. členu se beseda »Rezultati« nadomesti z besedo
»Dosežki«.
32. člen
Besedilo 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe 64. člena tega zakona je v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim
standardom nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega
obdobja za učence prostovoljno. Ob koncu drugega obdobja
šola nacionalno preverjanje znanja izvede iz slovenščine ali
italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih in matematike.
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se nacionalnega preverjanja znanja za učence ne izvaja.«.
33. člen
Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenci v prvem in v drugem obdobju razredov ne ponavljajo.
Učenci v tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred,
če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.
Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega
člena lahko učenec zaradi slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše odsotnosti od pouka, bolezni, preselitve ali zaradi
drugih razlogov, ponavlja razred, če tako zahtevajo njegovi
starši oziroma ponavlja razred na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika v soglasju s starši.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
učenec 3., 4., 5. in 6. razreda na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika ponavlja razred brez soglasja
staršev. Učenec lahko ponavlja 3. razred, če ni dosegel pričakovanih rezultatov, ki so potrebni za napredovanje v naslednji
razred, čeprav mu je šola omogočila vključitev v dopolnilni
pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. V
drugem obdobju lahko učenec ponavlja, kadar je ob koncu
šolskega leta negativno ocenjen iz enega ali več predmetov,
čeprav mu je šola omogočila vključitev v dopolnilni pouk in
druge oblike individualne in skupinske pomoči. V prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom
lahko učenec v drugem obdobju ponavlja razred, če ni dosegel pričakovanih rezultatov, ki so potrebni za napredovanje
v naslednji razred, čeprav mu je šola omogočila vključitev v
dopolnilni pouk.
Odločitev o ponavljanju sprejme učiteljski zbor. Če se
učenec in starši ne strinjajo z odločitvijo o ponavljanju razreda,
lahko v treh dneh po prejemu spričevala pri ravnatelju vložijo
obrazložen ugovor. O ugovoru se odloči na način in po postopku, določenem v 68. členu tega zakona.«.
34. člen
V drugem odstavku 70. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Popravni izpit lahko opravljajo dvakrat v istem šolskem letu in
najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu.«.
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35. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»71. člen
(prilagojeni programi)
Ne glede na določbe 69. člena tega zakona učenci v posebnem programu vzgoje in izobraževanja napredujejo.
Določba 70. člena tega zakona ne velja za posebni program vzgoje in izobraževanja.«.
36. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(podaljšanje izobraževanja za učence
s posebnimi potrebami)
Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenih izobraževalnih programih in so izpolnili osnovnošolsko obveznost ter se ne vključijo
v programe srednješolskega izobraževanja, lahko ne glede na
določilo prvega odstavka 55. člena tega zakona nadaljujejo
izobraževanje v osnovni šoli še največ tri leta in obdržijo status
učenca.
Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja in so izpolnili osnovnošolsko obveznost, lahko ne glede na določilo prvega odstavka
55. člena tega zakona nadaljujejo izobraževanje v osnovni šoli
še največ šest let.
Izobraževanje za učence, ki so se izobraževali po prilagojenih izobraževalnih programih, se izvaja v skladu s programom, ki je prilagojen vrsti in stopnji primanjkljaja, ovire oziroma
motnje posameznega učenca, za učence, ki so bili vključeni v
posebni program vzgoje in izobraževanja, pa v skladu s posebnim programom vzgoje in izobraževanja.«.
37. člen
V 78. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki je oproščen sodelovanja
pri izbirnih predmetih v skladu z drugim in tretjim odstavkom
52. člena tega zakona, se iz teh predmetov ne ocenjuje.«.
38. člen
V 81. členu se besedilo »76. do 80.« nadomesti z besedilom »76., 77., drugega odstavka 78., 79. in 80.«.
39. člen
Besedilo 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola izda učencem od 1. do 3. razreda spričevala z opisnimi ocenami in učencem od 4. do 9. razreda
spričevala s številčnimi ocenami.
Učencem, ki se izobražujejo po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, od 1. do
6. razreda osnovna šola izda spričevala z opisnimi ocenami,
učencem od 7. do 9. razreda pa spričevala s številčnimi ocenami. Če učenec pri posameznih predmetih prehaja v program
osnovne šole, se to v spričevalu navede ter se pri tem predmetu od 1. do 3. razreda zapiše opisno oceno, od 4. do 9. razreda
pa številčno oceno.
Učencem, ki so vključeni v posebni program vzgoje in
izobraževanja in se občasno vključujejo v prilagojene izobraževalne programe, se to navede v potrdilu iz drugega odstavka
82. člena tega zakona.
Učencem, ki se izobražujejo v zasebni osnovni šoli,
osnovna šola izda spričevala z ocenami, kot to določa program,
po katerem se izobražujejo.«.
40. člen
Besedilo 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko
izobraževanje, zaključna spričevala.
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V zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz
9. razreda in dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja.
Učencem, ki so končali prilagojen izobraževalni program
z nižjim izobrazbenim standardom, se v zaključno spričevalo
vpišejo ocene iz 9. razreda. Učencu, ki opravlja nacionalno
preverjanje znanja ob koncu tretjega obdobja, se v zaključno
spričevalo vpišejo tudi dosežki učenca. Če učenec pri posameznih predmetih prehaja v izobraževalni program osnovne šole,
se to navede v zaključnem spričevalu.
Učencem, ki so končali posebni program vzgoje in izobraževanja, se izda zaključno potrdilo z opisno oceno dosežkov
učenca. Če se je učenec občasno vključeval v prilagojen izobraževalni program, se to navede v zaključnem potrdilu.
Zasebna osnovna šola učencem izda zaključna spričevala z ocenami, kot jih določa program, in z dosežki učenca pri
nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja.«.
41. člen
V prvem odstavku 95. člena se v 2. točki za besedama
»izdanih spričevalih« doda vejica in besedi »vzgojnih opominih«.
V tretjem odstavku se za besedama »izdanih spričevalih«
doda vejica in besedi »vzgojnih opominih«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zbirka podatkov iz 4. točke prvega odstavka tega člena
obsega poleg podatkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega
člena še:
– družinsko in socialno anamnezo;
– razvojno anamnezo;
– strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov;
– podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja;
– dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja učenca
s posebnimi potrebami;
– strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno
delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.«.
V devetem odstavku se besedi »šolska uprava« nadomestita z besedo »ministrstvo«.
V desetem odstavku se druga alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– ime osnovne šole oziroma podružnice, na kateri učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja, izobraževalni program ter razred in oddelek,«.
Dodata se nova peta in šesta alineja, ki se glasita:
»– podatke iz odločbe o usmeritvi učenca s posebnimi
potrebami o vrsti in stopnji primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
ki so potrebni za prilagojeno opravljanje nacionalnega preverjanja znanja,
– zaključne ocene učenca pri posameznih predmetih
v 9. razredu, pri predmetih tehnika in tehnologija ter državljanska in domovinska vzgoja ter etika pa zaključni oceni iz
8. razreda.
Dosedanja peta alineja postane sedma alineja.«.
42. člen
96. člen se spremeni tako, da se glasi:
»96. člen
(pridobivanje podatkov)
Osebni podatki iz 95. člena tega zakona se pridobivajo iz
obstoječih zbirk pristojnih upravljavcev. Če se teh podatkov ne
da pridobiti iz obstoječih zbirk, se podatki pridobijo neposredno
od posameznika, na katerega se nanašajo, oziroma od staršev
učenca.
Starši so dolžni vsako spremembo podatkov, vsebovanih
v zbirkah podatkov iz 95. člena tega zakona, sporočiti šoli najkasneje v sedmih dneh od nastale spremembe.
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Starši imajo pravico do vpogleda v osebne podatke iz
95. člena tega zakona, ki se nanašajo na njihovega otroka.
Staršem je treba omogočiti pregledovanje, prepisovanje in
kopiranje teh podatkov.«.
43. člen
Besedilo 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona izvaja inšpekcija, pristojna za šolstvo.«.
44. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
ma določi minister s sklepom. Načrt in pogoje uvajanja podrobneje določi minister najkasneje do 1. junija 2008.
V šolskem letu 2011/12 se prične izvajati drugi tuji jezik
kot obvezen predmet za vse učence, ki so vpisani v 7. razred,
v skladu s predmetnikom.
Predmetnike in učne načrte v skladu s tem zakonom določi pristojni strokovni svet najkasneje do 28. februarja 2008. V
učnih načrtih, določenih po sprejetju tega zakona, se izraz »minimalni standard« zamenja z izrazom »pričakovani rezultat«.
Pristojni strokovni svet ministru predlaga spremembe prilagojenih izobraževalnih programov, usklajenih z določbami
tega zakona najkasneje do 28. februarja 2008.

»101. člen

48. člen

(globa za prekrške za pravne in odgovorne osebe)

(sprejem vzgojnega načrta in določitev vzgojnih opominov)

Z globo od 1000 do 2000 eurov se za prekršek kaznuje
osnovno šolo in z globo od 500 do 1000 eurov odgovorno
osebo osnovne šole, če:
– ne izvaja vzgojno-izobraževalnega dela v obsegu, ki
ga določata predmetnik in učni načrt (29. in 30. člen tega
zakona);
– ne izvaja vzgojno-izobraževalnega dela po letnem delovnem načrtu (31. člen tega zakona) in vzgojnem načrtu (31.
a člen tega zakona);
– ne izvaja vzgojno-izobraževalnega dela za učence s
posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona
v skladu z odločbo o usmeritvi;
– odkloni vpis otroka iz svojega šolskega okoliša (48. člen
tega zakona);
– ne vodi predpisanih zbirk podatkov (95. člen tega zakona).«.

Svet šole sprejme vzgojni načrt po postopku, določenim
s tem zakonom, najkasneje do 1. junija 2009.
Podzakonski akt iz 60.f člena sprejeme minister najkasneje do 28. februarja 2009.

45. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi:

49. člen
(določitev hišnega reda)
Hišni red v skladu s tem zakonom določi šola do 1. septembra 2008, do takrat pa se uporabljajo določila hišnega reda,
sprejetega v skladu s 27. členom Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/04).
50. člen
(določba, ki preneha veljati)
Z dnem začetka uporabe tega zakona se črta sedmi
odstavek 5. člena Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 35/01).

»102. člen

51. člen

(globa za prekrške za starše)

(pravilniki, ki prenehajo veljati)

Z globo od 100 do 300 eurov se za prekršek kaznuje
starše, če v roku, določenem v 96. členu tega zakona, šoli ne
sporočijo sprememb podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov
iz 95. člena tega zakona (96. člen tega zakona).
Z globo od 500 do 1000 eurov se za prekršek kaznuje
starše, če:
– ne vpišejo otroka v osnovno šolo v skladu s 45. členom
tega zakona;
– njihov otrok ne obiskuje pouka in drugih dejavnosti v
okviru obveznega programa osnovne šole iz neopravičljivih
razlogov (50. člen tega zakona);
– izobraževanje njihovega otroka na domu ne poteka v
skladu z 89., 90. in 91. členom tega zakona, če gre za razloge
na strani staršev.«.

Z uveljavitvijo tega zakona prenehata veljati Pravilnik o
publikaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 29/96 in 65/00) in
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/04).
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 75/04) se na posamezni šoli uporablja do
uveljavitve vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, vendar
najdlje do 31. 8. 2009.
Vsi vzgojni ukrepi, izrečeni na podlagi Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli, se izbrišejo najkasneje do 1. 9. 2009.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(izbirni predmeti)
Učenec, ki je po predpisu, veljavnem do uporabe tega
zakona, med izbirnimi predmeti izbral dva tuja jezika, lahko
nadaljuje s poukom obeh tujih jezikov do zaključka osnovnošolskega izobraževanja.
47. člen
(predmetnik in učni načrt)
Uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta
se prične postopno izvajati za učence 7. razredov najkasneje
s 1. septembrom 2009.
Do šolskega leta 2010/2011 se uvede drugi tuji jezik kot
obvezni predmet na osnovnih šolah, katerim izvajanje progra-

52. člen
(pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti)
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni list RS,
št. 89/98) se za osnovne šole preneha uporabljati 1. septembra
2008.
53. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra
2008.
Št. 602-02/90-1/34
Ljubljana, dne 26. oktobra 2007
EPA 1527-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic
naravnih nesreč (ZOPNN-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-C), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. oktobra
2007.
Št. 001-22-131/07
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH
NESREČ (ZOPNN-C)
1. člen
V Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni
list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo in 90/07) se v
1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta zakon določa tudi pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije ter pogoje in način njihovega dodeljevanja pri odpravi posledic škode v gospodarstvu
zaradi naravnih nesreč (v nadaljnjem besedilu: sredstva za
odpravo posledic škode v gospodarstvu).«.
2. člen
Šesti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Sredstva po tem zakonu se lahko dodelijo:
– podjetju (ne glede na velikost) za odpravo posledic
škode na stvareh in za odpravo posledic škode v gospodarstvu zaradi potresa, snežnega ali zemeljskega plazu, udora
ali poplave, pri čemer se kot podjetje štejejo subjekti iz prvega
odstavka 9. člena tega zakona ter
– velikemu podjetju za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi neugodnih vremenskih razmer ali množičnega
izbruha rastlinskih škodljivih organizmov ali živalskih bolezni,
a le, če je táko dodelitev javnih sredstev potrdila za vsako naravno nesrečo posebej Evropska komisija.«.
3. člen
V 4. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. naravna nesreča je nesreča, ki jo povzroči:
– potres, snežni ali zemeljski plaz, udor ali poplava, če
povzroči škodo na stvareh ali škodo v gospodarstvu ali
– neugodne vremenske razmere, kakor so zmrzal, toča,
led ali žled, deževje ali suša, če povzročijo škodo v kmetijski
proizvodnji in uničijo več kakor 30% običajne letne kmetijske
proizvodnje posameznega kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu, pri čemer se za neugodne
vremenske razmere šteje poleg zmrzali tudi slana, če povzroči
zimsko ali spomladansko pozebo na kmetijski rastlini, za deževje pa se šteje neurje, ki skupaj z močnim dežjem povzroči
škodo v kmetijski proizvodnji, ali
– množičen izbruh rastlinskih škodljivih organizmov ter živalskih bolezni, če povzročijo škodo v kmetijski proizvodnji.«.
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Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe 3. točke prejšnjega odstavka se za naravno nesrečo štejejo tudi neugodne vremenske
razmere, če povzročijo škodo na stanovanjskih stavbah, kulturnih spomenikih ter na gospodarskih objektih kmetijskega
gospodarstva in na stvareh, za katerih obnovo je do sredstev
za odpravo posledic nesreč po tem zakonu upravičen državni
organ ali občina.«.
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se črta beseda »pa« in se na
koncu pred piko doda besedilo », višina sredstev za odpravo
posledic škode v gospodarstvu pa škodi, nastali na strojih in
drugi opremi ter škodi, nastali zaradi uničenja zalog in izpada
prihodkov zaradi naravnih nesreč.«
V tretjem odstavku se besedi »nesreč in« nadomestita z
besedilom »škode na stvareh in škode v gospodarstvu ter«.
V osmem odstavku se za besedo »dejavnosti« doda besedilo »in sredstev za odpravo posledic v gospodarstvu«.
Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Pri odločanju o višini sredstev za odpravo posledic
škode v gospodarstvu je treba zagotoviti, da vsota sredstev,
dodeljenih po tem zakonu, in sredstev, dodeljenih kot izplačilo
zavarovalnega zneska, ter sredstev, dodeljenih iz državnega proračuna in občinskih proračunov, ni večja od dejanske
škode.«.
5. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Sredstva za odpravo posledic škode na stvareh, škode v gospodarstvu in škode v kmetijstvu se ne smejo dodeliti za
povrnitev negmotne škode ali izgubljenega dohodka, razen če
gre za izpad kmetijskega pridelka ali za izpad prihodkov zaradi
škode v gospodarstvu.«.
6. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) imenuje za opravljanje nalog v zvezi z dodeljevanjem
sredstev za odpravo posledic nesreč na podlagi predloga ministrice ali ministra (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojnega za okolje, za opravljanje nalog v zvezi z dodeljevanjem
sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu na podlagi
predloga ministra, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, za
opravljanje nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev za odpravo
posledic škode v gospodarstvu na podlagi predloga ministra,
pristojnega za gospodarstvo, ter za strokovno pomoč upravnim organom in inšpektoricam ali inšpektorjem (v nadaljnjem
besedilu: inšpektor), pristojnim za odločanje po tem zakonu,
komisije, in sicer:
– komisijo za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh (v nadaljnjem besedilu: komisija za odpravo posledic nesreč),
– komisijo za odpravo posledic škode v kmetijstvu in
– komisijo za odpravo posledic škode v gospodarstvu.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Komisijo za odpravo posledic škode v gospodarstvu
sestavlja šest članov, in sicer:
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje, s področja monitoringa naravnih pojavov,
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
– en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– en predstavnik Obrtne zbornice Slovenije.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta beseda »pa«, za besedo »kmetijstvo« se doda
besedilo », komisiji za odpravo posledic škode v gospodarstvu
pa predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodarstvo«.
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V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se za besedo »drugega« doda vejica in črta beseda »in«, za
besedo »tretjega« se dodata besedi »in četrtega«, za besedo
»Slovenije« se doda besedilo », Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije«, beseda »imenuje« se
nadomesti z besedo »imenujejo«, beseda »njen« se nadomesti
z besedo »njihov«, za besedo »tretjega« se dodata besedi
»oziroma četrtega«.
7. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Naloge komisije za odpravo posledic škode v gospodarstvu so predvsem:
– dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov na
podlagi tega zakona,
– pregledovanje in potrjevanje programov odprave posledic škode v gospodarstvu,
– potrjevanje ocene škode zaradi naravne nesreče za
posamezne upravičence,
– uresničevanje odločitev ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, glede dodelitve sredstev posameznemu upravičencu,
– izdelava poročila o porabi sredstev za odpravo posledic
škode v gospodarstvu za posamezno leto, v katerem je nastala
škoda zaradi naravne nesreče,
– dajanje mnenja k letnemu poročilu ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, o izvedbi programa odprave posledic
škode v gospodarstvu,
– dajanje mnenj in predlogov o drugih zadevah v zvezi z
dodeljevanjem sredstev, za katere jih zaprosijo organi, pristojni
za upravno in inšpekcijsko odločanje po tem zakonu.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Komisije o svojem delu izdelajo letna poročila in
jih predložijo do 30. junija tekočega leta za preteklo leto ministrstvu, pristojnemu za okolje, ministrstvu, pristojnemu za
kmetijstvo, in ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, ti pa s
poročili seznanijo vlado.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta beseda »pa«, za besedo »kmetijstvo« se doda
besedilo », za odpravo posledic škode v gospodarstvu pa
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(6) Minister, pristojen za okolje, minister, pristojen za
kmetijstvo, in minister pristojen za gospodarstvo, predpišejo
način delovanja komisij, roke za izdelavo mnenj, način potrjevanja programov za odpravo posledic, način potrjevanja višine
sredstev ali način potrjevanja ocene škode za posameznega
upravičenca, če gre za odpravo posledic škode v kmetijstvu in
v gospodarstvu, potrebnih za izvedbo posameznega ukrepa iz
programa odprave posledic, in druge zadeve, pomembne za
poslovanje komisij.«.
8. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo »kmetijstvu«
doda besedilo »podatki o gospodarskih družbah, samostojnih
podjetnikih posameznikih ali samostojnih podjetnicah posameznicah (v nadaljnjem besedilu: podjetnik), posameznikih
ali posameznicah, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: posameznik), zavodih (kot pravnih osebah
zasebnega prava, v nadaljnjem besedilu: zavod) in zadrugah,
ki so jim bila dodeljena sredstva za odpravo posledic škode v
gospodarstvu«.
9. člen
Za 44. členom se doda naslov novega 3.a poglavja in 44.a
do 44.g člen, ki se glasijo:
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»3.a ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE
V GOSPODARSTVU
3.a.1 Viri sredstev in odločitev o njihovi uporabi
44.a člen
(viri sredstev)
(1) Sredstva za odpravo posledic škode v gospodarstvu
se zagotovijo za vsako koledarsko leto v državnem prora
čunu.
(2) Višina sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu se določi v državnem proračunu za posamezni pojav
škode v gospodarstvu za vsako proračunsko leto posebej na
podlagi ocene o potrebnih sredstvih za odpravo posledic iz
programa odprave posledic škode v gospodarstvu.
(3) Če je program odprave posledic škode v gospodarstvu sprejet v letu nastanka škode, se za to proračunsko leto
zagotovijo sredstva za izvedbo ukrepov odprave posledic
škode v gospodarstvu v okviru sredstev državne proračunske
rezerve.
(4) Za posamezni pojav škode v gospodarstvu, za katerega je vlada odločila o uporabi sredstev za odpravo njegovih
posledic v septembru ali pozneje, se v prvem proračunskem
letu po letu, v katerem je nastala škoda, zagotovijo sredstva
za izvajanje ukrepov odprave posledic škode v okviru sredstev
državne proračunske rezerve.
44.b člen
(odločitev o uporabi sredstev za odpravo posledic
nesreč)
(1) Vlada odloči o uporabi sredstev za odpravo posledic
škode v gospodarstvu na podlagi ocene škode v gospodarstvu
in predloga za odpravo posledic škode v gospodarstvu.
(2) Oceno škode v gospodarstvu na podlagi metodologije, ki jo prepiše vlada, in predlog za odpravo posledic
škode v gospodarstvu iz prejšnjega odstavka izdela ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Oceno škode mora
predhodno potrditi državna komisija za ocenjevanje škode,
ustanovljena v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami, nato pa jo vladi predloži v dokončno
potrditev ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
(3) Vlada mora pri odločanju o uporabi sredstev za odpravo posledic nesreč v gospodarstvu upoštevati, da se sredstva
državnega proračuna lahko uporabijo za odpravo posledic
naravne nesreče, za katero je ocena škode na stvareh oziroma
škoda v gospodarstvu večja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna.
(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, mora vladi predložiti v obravnavo oceno
škode v gospodarstvu najpozneje dva meseca po koncu intervencijskih ukrepov, opravljenih v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
44.c člen
(program odprave posledic škode
v gospodarstvu)
(1) Program odprave posledic škode v gospodarstvu
sprejme vlada. V obravnavo ji ga predloži ministrstvo, pristojno
za gospodarstvo, če ga prej potrdi komisija za odpravo posledic škode v gospodarstvu in k njemu da soglasje ministrstvo,
pristojno za finance.
(2) Najpozneje tri mesece po tem, ko vlada odloči o
posameznem pojavu škode v gospodarstvu, da se za odpravo posledic uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v
gospodarstvu po tem zakonu, ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, predloži vladi v obravnavo program odprave posledic
škode v gospodarstvu.
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44.č člen
(vsebina programa odprave posledic škode
v gospodarstvu)
(1) S programom odprave posledic škode v gospodarstvu
se določijo ukrepi za odpravo škode v gospodarstvu, zlasti pa
se določi:
– vrsta in višina škode,
– predvidena poraba sredstev v posameznih proračunskih letih,
– občine, kjer je nastala škoda v gospodarstvu,
– ocena števila upravičencev do sredstev za odpravo
posledic škode v gospodarstvu,
– ocena potrebnih sredstev za odpravo posledic škode v
gospodarstvu,
– obrazci za vloge upravičencev,
– način izplačila sredstev za odpravo posledic škode v
gospodarstvu.
(2) Če izvajanje ukrepov odprave posledic škode v gospodarstvu traja več proračunskih let, morajo biti v programu
odprave posledic škode v gospodarstvu določene tudi obvezne
vsebine letnih programih odprave posledic škode ter roki, v katerih jih mora ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, predložiti
vladi v sprejetje. Z letnim programom odprave posledic škode
v gospodarstvu se za posamezno proračunsko leto podrobneje
določi višina sredstev, ki so predvidena za njihovo izvedbo.
44.d člen
(financiranje izvajanja programa odprave posledic
škode v gospodarstvu)
(1) Če so sredstva za izvajanje ukrepov iz programa
odprave posledic škode v gospodarstvu zagotovljena v okviru
sredstev proračunske rezerve, opravlja izplačila za izvedbo
ukrepov ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi dokumentacije, ki jo predloži ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(2) Za zakonito uporabo sredstev proračunske rezerve je
odgovorno ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(3) Sredstva za izvajanje programa odprave posledic
škode v gospodarstvu v proračunskem letu, v katerem se za
odpravo posledic škode v gospodarstvu ne zagotavljajo sredstva proračunske rezerve skladno s 44.a členom tega zakona,
zagotavlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
3.a.2 Upravičenci do sredstev za odpravo škode v
gospodarstvu
44.e člen
(upravičenci do sredstev za odpravo posledic
škode v gospodarstvu)
Upravičenci do sredstev za odpravo posledic škode v
gospodarstvu so gospodarske družbe, podjetniki, posamezniki,
zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji.
3.a.3 Višina sredstev, dodeljenih za odpravo posledic
škode v gospodarstvu
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3.a.4 Postopek dodelitve sredstev za odpravo posledic
škode v gospodarstvu
44.g člen
(postopek dodelitve sredstev)
(1) Sredstva za odpravo posledic škode v gospodarstvu
se upravičencem do sredstev za odpravo posledic nesreč
dodelijo na podlagi vloge, ki jo morajo predložiti ministrstvu,
pristojnemu za gospodarstvo, v roku, določenem v programu
odprave posledic škode v gospodarstvu, ta pa ne sme biti daljši
od 12 mesecev.
(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, po sprejetju
programa odprave posledic škode v gospodarstvu obvesti
upravičence do sredstev za odpravo posledic škode o roku,
v katerem morajo predložiti vloge za dodelitev sredstev za
odpravo posledic nastale škode.
(3) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pripravi predlog
višine potrebnih sredstev za povračilo škode in ga, če je vloga
upravičenca popolna in utemeljena in je predlog povrnitve
škode v gospodarstvu skladen s programom odprave posledic
škode v gospodarstvu, predloži v sprejetje komisiji za odpravo
posledic škode v gospodarstvu.
(4) Minister, pristojen za gospodarstvo, določi vsebino
in obliko obrazca za prijavo škode v gospodarstvu po tem
zakonu.«.
10. člen
V prvem odstavku 45. člena se črta beseda »pa«, za
besedo »kmetijstvo« se doda besedilo », o dodelitvi sredstev
za odpravo škode v gospodarstvu pa ministrstvo, pristojno za
gospodarstvo«.
11. člen
V 64. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Poročilo o izvedbi programa odprave posledic škode
v gospodarstvu predloži vladi v sprejetje ministrstvo, pristojno
za gospodarstvo.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta beseda »pa«, na koncu se pika nadomesti z vejico
in doda naslednje besedilo »sestavni del poročila o izvedbi programa odprave posledic škode v gospodarstvu pa je poročilo
komisije za odpravo posledic škode v gospodarstvu«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vlada poroča o porabi sredstev za odpravo posledic
škode na stvareh, škode v kmetijstvu in škode v gospodarstvu
Državnemu zboru Republike Slovenije za vsako proračunsko
leto v poročilu, ki ga vlada predloži ob zaključnem računu
proračuna.«.
12. člen
V drugem odstavku 66. člena se za besedo »nesreč« črta
beseda »ali« in se doda vejica, za besedo »kmetijstvu« se doda
besedilo »ali v gospodarstvu«, v oklepaju se za številko »31.«
dodata vejica in številka »44.g«.

44.f člen
(višina sredstev)

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) Upravičencu se lahko dodelijo sredstva za odpravo
posledic škode v gospodarstvu največ v višini 50%, pri škodi
na strojih in drugi opremi ter za škodo, nastalo zaradi uničenja
zalog in izpada prihodka, ki so bili zavarovani proti naravni
nesreči, kakršno je utrpel upravičenec, pa največ v višini 60%
škode, ki jo potrdi komisija za odpravo posledic škode v gospodarstvu.
(2) Vlada z uredbo podrobneje določi način izračuna
višine sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu,
pri čemer upošteva, da je višina dodeljenih sredstev premo
sorazmerna oceni škode v gospodarstvu.

13. člen
(1) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za odpravo
posledic škode v gospodarstvu, ki je v letu 2007 nastala zaradi
naravnih nesreč pred uveljavitvijo tega zakona.
(2) Proračunska sredstva za odpravo posledic škode na
stvareh, v kmetijstvu oziroma v gospodarstvu, ki so na dan
uveljavitve tega zakona še razpoložljiva, ter sredstva državne
proračunske rezerve, se lahko prenesejo v proračunski sklad
Odprava posledic nesreč (v nadaljnjem besedilu: sklad), o
čemer odloči vlada s sklepom.
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(3) Sklad, ki se ustanovi za namen odprave posledic naravnih nesreč do odprave posledic poslednje naravne nesreče,
katerih financiranje bremeni sklad, in ga upravlja ministrstvo,
pristojno za finance, se lahko financira iz:
– proračunskih sredstev, zagotovljenih v proračunu za
tekoče leto;
– namenskih prejemkov proračuna, ki so določeni kot
namenski prejemki proračunskega sklada oziroma
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
proračunskega sklada.
(4) O uporabi sredstev sklada za financiranje odprave
posledic vsakokratne naravne nesreče odloči vlada ob upoštevanju določb tega zakona.
14. člen
(1) Vlada izda uredbo iz drugega odstavka 44.f člena
zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za gospodarstvo, izda predpis iz
četrtega odstavka 44.g člena zakona v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/03-13/14
Ljubljana, dne 29. oktobra 2007
EPA 1679-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5075.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zasebnem varovanju (ZZasV-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju
(ZZasV-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zasebnem varovanju (ZZasV-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 29. oktobra 2007.
Št. 001-22-132/07
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU
(ZZasV-A)
1. člen
V Zakonu o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03
in 16/07 – odločba US) se črta drugi odstavek 1. člena.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo
naslednje:
1. zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja,
ki ga kot pridobitno gospodarsko dejavnost opravljajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja
v skladu s tem zakonom ter zakonom, ki ureja gospodarske
družbe; fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v
predpisan register ali predpisano evidenco v skladu z zakonom, ki ureja davčno službo (v nadaljnjem besedilu: fizična
oseba, ki opravlja dejavnost), smejo opravljati samo dejavnost
iz šeste alineje 5. člena tega zakona (načrtovanje varnostnih
sistemov);
2. varnostno osebje je osebje, ki pri imetniku licence opravlja naloge iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega zakona;
3. sistemi za tehnično varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana tehnična sredstva za nadzor gibanja na določenem objektu, območju ali prostoru, samodejno odkrivanje in
javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara, prenos alarmnih
sporočil, ter sredstva za obdelavo in arhiviranje teh sporočil
(protivlomno varovanje, pristopna kontrola, videonadzor, biometrične metode in drugo);
4. mehanske naprave za varovanja so posamezna ali
funkcionalno povezana sredstva, ki so varnostno posebej izdelana za preprečevanje nasilnega vstopa v ali na varovan
prostor;
5. načrtovanje varnostnih sistemov zajema izdelavo projektov tehnične dokumentacije (projektov za izvedbo in projektov izvedenih del) za izvedbo sistemov za tehnično varovanje;
6. izvajanje sistemov tehničnega varovanja obsega neposredno izvedbo tehničnih rešitev varovanja in nadzor nad
njegovo izvedbo ter vzdrževanje sistemov in mehanskih naprav
za varovanje;
7. varovanje oseb je varovanje življenja in telesne nedotakljivosti fizičnih oseb z varnostniki oziroma telesnimi stražarji;
8. varovanje ljudi in premoženja je varovanje ljudi, ki se
nahajajo na varovanem območju, ter premičnega in nepremičnega premoženja pred uničenjem, tatvino in drugimi škodljivimi
vplivi z varnostniki ali sistemi za tehnično varovanje in mehanskimi napravami po predpisanih standardih ter preverjanje oziroma dopuščanje vstopov in izstopov posameznikov in njihovih
prevoznih sredstev v varovane prostore;
9. prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih
pošiljk je prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk (zlato,
drago kamenje, umetnine, vrednostni papirji in podobno) z
varnostniki ter s posebej prirejenimi prevoznimi sredstvi;
10. varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih prireditvah z varnostniki ali sistemi za
tehnično varovanje in mehanskimi napravami za varovanje, v
skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja;
11. upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (v nadaljnjem besedilu: VNC) je upravljanje in stalni fizični nadzor
nad vgrajenimi tehničnimi sistemi in napravami za varovanje
ljudi in premoženja, območja ali varovane osebe in nadzor s
telekomunikacijskimi potmi prenosa alarmnih signalov, ki se
opravlja v VNC;
12. naročnik storitev zasebnega varovanja je oseba, ki
z izvajalcem zasebnega varovanja sklene pisno pogodbo o
opravljanju posamezne oblike zasebnega varovanja;
13. licenca je dovoljenje, izdano v skladu s tem zakonom
za opravljanje ene ali več oblik zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije;
14. polni in skrajšani delovni čas imata enak pomen, kot
je opredeljen v zakonu, ki ureja delovna razmerja.«.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(1) Zasebno varovanje lahko pod pogoji, določenimi s tem
zakonom, in v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe,
opravljajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem
besedilu: samostojni podjetnik posameznik).
(2) Dejavnost načrtovanja varnostnih sistemov iz šeste
alineje 5. člena tega zakona lahko opravljajo tudi fizične osebe,
ki opravljajo dejavnost.
(3) Subjekti iz prvega odstavka tega člena izvajajo zasebno varovanje kot glavno gospodarsko dejavnost.
(4) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za opravljanje
dejavnosti iz 35. člena tega zakona.
(5) Subjekti iz prvega odstavka tega člena pri varovanju
javnih zbiranj na območju občin, v katerih živita italijanska ali
madžarska narodna skupnost, zagotavljajo tudi ustrezno število
varnostnega osebja, ki ima ustrezno znanje italijanskega ali
madžarskega jezika.«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(oblike varovanja)
Zasebno varovanje kot dejavnost se lahko opravlja v
naslednjih oblikah:
– varovanje oseb;
– varovanje ljudi in premoženja;
– prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih
pošiljk;
– varovanje javnih zbiranj;
– upravljanje z VNC;
– načrtovanje varnostnih sistemov;
– izvajanje sistemov tehničnega varovanja.«.
5. člen
Naslov drugega poglavja »PRISTOJNI ORGANI« se spremeni tako, da se glasi »PRISTOJNI ORGAN«, naslov 6. člena
»(pristojni organi)« pa tako, da se glasi »(pristojni organ)«.
V 6. členu se črta drugi stavek.
6. člen
V 7. členu se črta tretja alineja.
7. člen
8., 9., 10. in 11. člen se črtajo.
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(pristojnosti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,na
področju strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja
varnostnega osebja)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izvaja naslednje naloge na področju strokovnega izpopolnjevanja in
usposabljanja varnostnega osebja:
– pripravi in izvaja programe strokovnega izpopolnjevanja
in usposabljanja iz 29. člena tega zakona;
– zagotavlja kadrovske, materialne in prostorske pogoje
ter opremo za izvajanje programov strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja;
– vodi evidenco strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja iz 74. člena tega zakona;
– pripravlja predloge katalogov standardov strokovnih
znanj in spretnosti v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne
poklicne kvalifikacije;
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– predlaga člane komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij in opravlja druge naloge, določene z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje
predpiše način izvajanja ter kadrovske in materialne pogoje za
izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka.
(3) Nosilec javnega pooblastila pripravi programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja in jih posreduje v
soglasje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, lahko na podlagi javnega natečaja za izvajanje nalog strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja varnostnega osebja iz prve alineje
prvega odstavka tega člena, podeli javno pooblastilo pravni ali
fizični osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima strokovni delavec, ki organizira strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, visokošolsko izobrazbo ustrezne
smeri, pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit,
predpisan za področje izobraževanja (v nadaljnjem besedilu:
strokovni izpit),
– da ima zagotovljene izvajalce in druge strokovne delavce, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za posamezna področja
strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja in
– da razpolaga s prostori in opremo, predpisano za izvedbo posameznega programa.
(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, nadzira izvajanje programov strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja
varnostnega osebja iz prejšnjega odstavka. Če pri nadzoru
ugotovi, da nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje več pogojev ali javnega pooblastila ne izvaja na način, določen s
tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, na to
opozori nosilca javnega pooblastila, ki je nepravilnosti dolžan
odpraviti v enem mesecu. Če nosilec javnega pooblastila v tem
roku nepravilnosti ne odpravi, ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, javno pooblastilo odvzame.
(6) Izvajalci strokovnega usposabljanja in usposabljanja
so dolžni o izvajanju strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja pisno poročati ministrstvu, pristojnemu za notranje
zadeve, do 31. marca za preteklo koledarsko leto.
(7) Preverjanja znanja v programih strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, ne glede na določbo četrtega
odstavka tega člena, izvajajo tričlanske komisije, ki jih imenuje
minister, pristojen za notranje zadeve. Sestavo komisije in
postopek preverjanja znanja predpiše minister, pristojen za
notranje zadeve.«.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(tarifa za izvajanje strokovnega izpopolnjevanja
in usposabljanja)
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše tarifo,
s katero določi višino prispevkov za izvajanje programov strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja.
(2) Višina prispevkov iz prejšnjega odstavka se določi s
tarifo glede na potrebno pokrivanje stroškov za izvajanje strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja.«.
10. člen
14. in 15. člen se črtata.
11. člen
Na koncu prvega odstavka 16. člena se doda besedilo
»Licenco se izda z upravno odločbo. Po dokončnosti upravne
odločbe ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, po uradni
dolžnosti imetniku licence podeli certifikat, s katerim gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali oseba, ki
samostojno opravlja dejavnost, dokazuje posest licence. Obliko in vsebino certifikata določi minister, pristojen za notranje
zadeve.«.
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V drugem odstavku se v drugem stavku za besedo »licence« doda pika, ostalo besedilo tega stavka pa se črta. Doda
se nov tretji stavek, ki se glasi: »Podatke iz uradnih evidenc,
ki jih vodijo državni organi, samoupravne lokalne skupnosti
ali nosilci javnih pooblastil, pridobi uradna oseba ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve, ki odloča o podelitvi licence,
po uradni dolžnosti.«.
12. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(odgovorna oseba)
(1) Oseba, ki je pri imetniku licence zaposlena in je odgovorna za opravljanje zasebnega varovanja, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imeti opravljen program strokovnega izpopolnjevanja in
usposabljanja ali imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni menedžer oziroma varnostna menedžerka (v nadaljnjem
besedilu: varnostni menedžer);
– biti brez zadržkov javnega reda;
– biti državljan države članice Evropske unije;
– biti zdravstveno sposobna opravljati naloge varnostnega menedžerja;
– aktivno obvladati slovenski jezik;
– imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
varovanja.
(2) Za osebe, ki imajo pridobljeno visoko izobrazbo na področju varnostnih ved, se šteje, da imajo pridobljeno nacionalno
poklicno kvalifikacijo varnostni menedžer.«.
13. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
tehnik oziroma varnostna tehnica (v nadaljnjem besedilu: varnostni tehnik);
– biti brez zadržkov javnega reda;
– biti državljan države članice Evropske unije;
– biti zdravstveno sposobna opravljati naloge varnostnega tehnika;
– aktivno obvladati slovenski jezik.«.
15. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(pooblaščeni inženir varnostnih sistemov)
Oseba, ki je pri imetniku licence zaposlena in opravlja
dela odgovornega projektanta tehničnih sistemov in mehanskih
naprav za varovanje oziroma dela odgovornega vodje teh del
skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– opraviti program strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja ali imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo pooblaščeni
inženir varnostnih sistemov oziroma pooblaščena inženirka
varnostnih sistemov (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni inženir varnostnih sistemov);
– biti brez zadržkov javnega reda;
– biti državljan države članice Evropske unije;
– biti zdravstveno sposobna opravljati naloge pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov;
– aktivno obvladati slovenski jezik.«.
16. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen

»20. člen

(operater VNC)

(varnostnik)

Oseba, ki je pri imetniku licence zaposlena in upravlja
s tehničnimi sredstvi in napravami v VNC, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– opraviti program strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja ali imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo operater
VNC oziroma operaterka VNC (v nadaljnjem besedilu: operater
VNC);
– biti brez zadržkov javnega reda;
– biti državljan države članice Evropske unije;
– biti zdravstveno sposobna opravljati naloge operaterja
VNC;
– aktivno obvladati slovenski jezik.«.

(1) Oseba, ki je pri imetniku licence zaposlena in neposredno opravlja zasebno varovanje kot varnostnik čuvaj oziroma
varnostnica čuvajka ali varnostnik oziroma varnostnica ali varnostnik telesni stražar oziroma varnostnica telesna stražarka
ali varnostnik nadzornik oziroma varnostnica nadzornica, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– opraviti program strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja ali imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik
čuvaj oziroma varnostnica čuvajka ali varnostnik oziroma varnostnica ali varnostnik telesni stražar oziroma varnostnica telesna stražarka ali varnostnik nadzornik oziroma varnostnica
nadzornica (v nadaljnjem besedilu: varnostnik);
– biti brez zadržkov javnega reda;
– biti državljan države članice Evropske unije;
– biti zdravstveno sposobna opravljati določene naloge
varnostnika;
– aktivno obvladati slovenski jezik.
(2) Za osebe, ki so pridobile nacionalno poklicno kvalifikacijo »višji policist« ali nacionalno poklicno kvalifikacijo »policist«
v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije,
se šteje, da so opravile program izpopolnjevanja in usposabljanja za varnostnika.«.
14. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(varnostni tehnik)
Oseba, ki je pri imetniku licence zaposlena in montira in
vzdržuje tehnična sredstva in mehanske naprave za varovanje,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– opraviti program strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja ali imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni

17. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje)
(1) Osebe iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega zakona
se morajo strokovno usposabljati z namenom pridobivanja
in izpopolnjevanja strokovnih znanj in spretnosti na področju
varovanja ljudi in premoženja.
(2) Stroške strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja
plača imetnik licence ali posameznik sam, če z imetnikom licence nima sklenjene ustrezne pogodbe o delu.
(3) Programe in način strokovnega izpopolnjevanja in
usposabljanja predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za osebe, ki pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo iz 24., 25., 26.,
27. ali 28. člena tega zakona v skladu s predpisi, ki urejajo
nacionalne poklicne kvalifikacije.
(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda osebam
iz prvega odstavka tega člena potrdilo o opravljenem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju.
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(6) Osebe iz prvega in četrtega odstavka tega člena se
morajo vsakih pet let udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja in opraviti preizkus strokovne
usposobljenosti, po programih, ki jih določi minister, pristojen
za notranje zadeve.
(7) Če oseba preizkusa ne opravi v prvem poskusu, ima
pravico preizkus ponoviti v 30 dneh od dneva preizkusa. Če
tudi drugič ni uspešna, ima pravico preizkus ponoviti v 30 dneh
od drugega opravljanja preizkusa. Če tudi tretjega preizkusa
ne opravi, se šteje, da ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje
dejavnosti zasebnega varovanja.«.
18. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(licenca za varovanje oseb)
Za pridobitev licence za varovanje oseb mora gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposleno eno osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja;
– da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike, prokuriste in člane nadzornega sveta;
– da osebe iz prejšnje alineje niso ali niso bile lastniki,
zakoniti zastopniki, prokuristi ali člani nadzornega sveta pravne
osebe, kateri je bila odvzeta licenca;
– da za prosilca licence ni bil podan predlog za odvzem
licence;
– imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlenih najmanj pet varnostnikov telesnih stražarjev;
– imeti lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC;
– da je zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko
nastala pri njegovem delu.«.
19. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(licenca za varovanje ljudi in premoženja)
(1) Za pridobitev licence za varovanje ljudi in premoženja
mora gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposleno eno osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja;
– da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike, prokuriste in člane nadzornega sveta;
– da osebe iz prejšnje alineje niso ali niso bile lastniki,
zakoniti zastopniki, prokuristi ali člani nadzornega sveta pravne
osebe, kateri je bila odvzeta licenca;
– da za prosilca licence ni bil podan predlog za odvzem
licence;
– imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlenih najmanj pet varnostnikov;
– imeti lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC;
– da je zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko
nastala pri njegovem delu.
(2) Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik iz prejšnjega odstavka mora imeti v stalni pripravljenosti
najmanj dva varnostnika, ki ustrezno ukrepata ob sprožitvi
alarmne naprave ali varnostnikovega klica na pomoč.
(3) Za ustrezno ukrepanje iz prejšnjega odstavka se šteje
takojšen odhod varnostnikov na kraj sprožitve alarma ali na
kraj varnostnikovega klica na pomoč (v nadaljnjem besedilu:
intervencija), kjer varnostniki lahko ukrepajo pod pogoji, ki jih
določa ta zakon.
(4) Varnostniki iz prejšnjega odstavka morajo biti strokovno usposobljeni za opravljanje intervencije v skladu s programom, ki ga določi minister, pristojen za notranje zadeve.«.
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20. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(licenca za prevoz in varovanje denarja
ter drugih vrednostnih pošiljk)
(1) Za pridobitev licence za prevoz in varovanje denarja
ter drugih vrednostnih pošiljk mora gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposleno eno osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja;
– da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike, prokuriste in člane nadzornega sveta;
– da osebe iz prejšnje alineje niso ali niso bile lastniki,
zakoniti zastopniki, prokuristi ali člani nadzornega sveta pravne
osebe, kateri je bila odvzeta licenca;
– da za prosilca licence ni bil podan predlog za odvzem
licence;
– imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlenih najmanj pet varnostnikov;
– imeti lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC;
– imeti najmanj eno vozilo za prevoz denarja in drugih
vrednostnih pošiljk, opremljeno v skladu s pravilnikom, ki ureja
način prevoza denarja;
– da je zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko
nastala pri njegovem delu.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše na
predlog pristojnega bančnega in zavarovalnega združenja ali na
predlog ministrstva, pristojnega za posamezno področje, način
prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk.
(3) Licenca se podeli po kategorijah v skladu s pravilnikom, ki ureja način prevoza in varovanja denarja ter drugih
vrednostnih pošiljk.«.
21. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(licenca za varovanje javnih zbiranj)
(1) Za pridobitev licence za varovanje javnih zbiranj mora
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati pogoje iz prve, druge, četrte in pete alineje 31. člena
tega zakona in imeti najmanj 30 varnostnikov, zaposlenih za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
(2) Varnostniki iz prejšnjega odstavka morajo biti strokovno usposobljeni za varovanje javnih zbiranj v skladu s programom, ki ga določi minister, pristojen za notranje zadeve.
(3) Za varovanje javnih zbiranj se uporabljajo določbe
tega zakona, če predpisi, ki urejajo javna zbiranja, gasilstvo in
varstvo pred požari, ne določajo drugače.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje
predpiše način varovanja javnih zbiranj po tem členu.«.
22. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(licenca za upravljanje z VNC)
(1) Za pridobitev licence za upravljanje z VNC mora
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposleno eno osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja;
– da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike, prokuriste in člane nadzornega sveta;
– da osebe iz prejšnje alineje niso ali niso bile lastniki,
zakoniti zastopniki, prokuristi ali člani nadzornega sveta pravne
osebe, kateri je bila odvzeta licenca;
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– da za prosilca licence ni bil podan predlog za odvzem
ali začasni odvzem licence;
– imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlenih najmanj deset operaterjev VNC;
– biti lastnik prostorov in naprav, ki tvorijo VNC, v višini
najmanj 51% lastniškega deleža;
– izpolnjevati predpisane varnostne standarde s področja
delovanja VNC;
– zagotoviti stalno kontrolo prenosa alarmnih sporočil iz
varovanih objektov;
– zagotoviti stalno komunikacijo z varnostnim osebjem;
– da je zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko
nastala pri njegovem delu.«.
23. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(licenca za načrtovanje varnostnih sistemov)
(1) Za pridobitev licence za načrtovanje varnostnih sistemov mora gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlenega pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov ali je
sam pooblaščeni inženir varnostnih sistemov;
– da ima pooblaščeni inženir nacionalno poklicno kvalifikacijo;
– da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike, prokuriste in člane nadzornega sveta;
– da osebe iz prejšnje alineje niso ali niso bile lastniki,
zakoniti zastopniki, prokuristi ali člani nadzornega sveta pravne
osebe, kateri je bila odvzeta licenca;
– da za prosilca licence ni bil podan predlog za odvzem
licence;
– da je zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko
nastala pri njegovem delu.
(2) Licenco za načrtovanje varnostnih sistemov lahko
pridobi tudi fizična oseba, ki opravlja dejavnost in izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da zanjo ni zadržkov javnega reda;
– da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo pooblaščeni
inženir varnostnih sistemov;
– da je zavarovana za odgovornost za škodo, ki bi lahko
nastala pri njenem delu.«.
24. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
(licenca za izvajanje sistemov tehničnega
varovanja)
Za pridobitev licence za izvajanje sistemov tehničnega
varovanja mora gospodarska družba ali samostojni podjetnik
posameznik izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposleno eno osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja;
– da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike, prokuriste in člane nadzornega sveta;
– da osebe iz prejšnje alineje niso ali niso bile lastniki,
zakoniti zastopniki, prokuristi ali člani nadzornega sveta pravne
osebe, kateri je bila odvzeta licenca;
– imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlene najmanj tri varnostne tehnike;
– da za pravno osebo ni bil podan predlog za odvzem
licence;
– da je zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko
nastala pri njegovem delu.«.
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25. člen
Za 36. členom se dodata nova 36.a in 36.b člen, ki se
glasita:
»36.a člen
(varnostni zadržki)
(1) Za osebe iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega zakona
ne smejo biti podani varnostni zadržki. Varnostni zadržki tudi
ne smejo biti podani za osebe iz 30., 31., 32., 33., 34., 35. in
35.a člena tega zakona, za katere v skladu z navedenimi členi
ne smejo biti podani zadržki javnega reda.
(2) Varnostni zadržki so ugotovitve varnostnega preverjanja, iz katerih izhaja, da obstajajo utemeljeni dvomi o zanesljivosti osebe, ki naj bi opravljala dejavnost zasebnega
varovanja.
(3) Varnostno preverjanje osebe je poizvedba, ki jo opravi
pristojni organ in katere namen je zbrati podatke o morebitnih
varnostnih zadržkih.
(4) Varnostno preverjanje iz prejšnjega odstavka obsega
osnovno varnostno preverjanje podatkov, določeno s predpisi
za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, in preverjanje podatkov, določeno s predpisi, ki določajo pogoje za
pridobitev orožne listine.
(5) Varnostne zadržke ugotavlja ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve. Na njegovo zahtevo so državni in drugi organi
dolžni posredovati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih iz
tega člena.
36.b člen
(posebni pogoji za pridobitev licence)
(1) Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik mora za pridobitev vsake posamične licence za opravljanje
dejavnosti zasebnega varovanja iz 5. člena tega zakona in ves
čas opravljanja te dejavnosti izpolnjevati vse pogoje iz 30., 31.,
32., 33., 34., 35. in 35.a člena tega zakona.
(2) Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik sme opravljati eno ali več oblik zasebnega varovanja,
če ima vsaj enega varnostnega menedžerja, ki je zaposlen za
polni delovni čas.
(3) Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je bil s pravnomočno odločitvijo pristojnega organa
spoznan za odgovornega storitve prekrška iz 1. do vključno 6.
točke prvega odstavka 75. člena tega zakona, ne more pridobiti
licence pred potekom štirih let od pravnomočnosti odločbe.
(4) Če je večinski lastnik družbe, ki vlaga zahtevo za licenco, druga družba, se zadržki javnega reda in varnostni zadržki
ugotavljajo tudi za večinskega lastnika, zakonite zastopnike,
prokuriste, člane nadzornega sveta in uprave te družbe.
(5) Če je za gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika posameznika podan predlog zaradi storitve prekrška iz 1.
do vključno 6. točke prvega odstavka 75. člena tega zakona, ali
če se v gospodarski družbi opravlja inšpekcijski nadzor zaradi
suma storitve navedenih prekrškov, se postopek za podelitev
licence prekine do pravnomočnosti odločbe v postopku o prekršku oziroma do zaključka inšpekcijskega nadzora.«.
26. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(začasni odvzem licence)
(1) Če ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, samo
ali na podlagi pisnega predloga pristojnih inšpekcijskih služb
ali policije ugotovi, da je imetnik licence v obdobju zadnjega
leta kršil določbe od 1. do vključno 6., 9. ali 10. točke prvega
odstavka 75. člena tega zakona ali standarde varovanja in
postopki niso pravnomočno zaključeni, mu z odločbo izreče
začasni odvzem licence.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka se lahko izreče v trajanju
enega do šestih mesecev.«.
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27. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
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30. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:

»41. člen

»59. člen

(odvzem licence)

(zavezanci)

(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, imetniku
licence odvzame licenco, če:
– na podlagi pravnomočne odločbe o prekršku in pisnega
predloga inšpekcijske službe ali policije ugotovi, da je imetnik
licence storil prekršek iz 1. do vključno 6. točke prvega odstavka 75. člena tega zakona;
– na podlagi pravnomočne odločbe o prekršku in pisnega
predloga pristojnih inšpekcijskih služb ali policije ugotovi, da
je imetnik licence v zadnjih dveh letih dvakrat ali večkrat storil
prekršek iz prvega odstavka 75. člena tega zakona ali kršil
določila standardov varovanja;
– mu je opravljanje zasebnega varovanja prepovedano s
pravnomočno sodno odločbo;
– ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih
pogojev za opravljanje zasebnega varovanja.
(2) Z odločbo o odvzemu licence zaradi razlogov iz prve,
druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko odvzamejo
vse veljavne licence, podeljene po tem zakonu.
(3) Imetnik licence mora ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, vrniti izvirnik odločbe o podelitvi licence in certifikat
ter službene izkaznice varnostnega osebja v osmih dneh po
prejemu odločbe o odvzemu licence.
(4) Z odločbo o odvzemu licence zaradi razlogov iz prve,
druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena se prepove
ponovna podelitev licence za dobo štirih let od dneva pravnomočnosti odločbe o odvzemu licence.«

(1) Na predlog ministrstva, pristojnega za posamezno
področje, Vlada z uredbo določi gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zavode, državne organe in
organizacije, ki morajo organizirati službo varovanja:
– če uporabljajo ali hranijo radioaktivne snovi, jedrska
goriva, odpadke in druge ljudem in okolju nevarne snovi in
naprave;
– če hranijo arhivsko gradivo in predmete, ki predstavljajo
kulturno dediščino;
– če upravljajo z javnimi letališči ali morskimi pristanišči
za mednarodni javni promet;
– če organizirajo javne prireditve kot svojo redno registrirano dejavnost v svojih poslovnih prostorih;
– v drugih primerih, ko je to iz posebnih varnostnih razlogov nujno potrebno, na predlog ministrstva, ki je pristojno za
posamezno področje.
(2) Kadar je to iz posebnih varnostnih razlogov nujno
potrebno, poda predlog za določitev zavezanca ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve.
(3) Posebni varnostni razlog iz prejšnjega odstavka je
podan, kadar zavezanec opravlja dejavnost, pri kateri obstaja
predvidljiva možnost nepričakovane nevarnosti ali povečana
stopnja tveganja za varnost ljudi ali premoženja.
(4) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena organizirajo
lastno varnostno službo v skladu z določbami tega zakona, ki
urejajo pogoje za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti
zasebnega varovanja iz 5. člena tega zakona, ali sklenejo pogodbo o varovanju s subjektom iz 3. člena tega zakona in o tem
obvestijo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(5) Obseg varovanja posameznega zavezanca se določi
z načrtom varovanja, ki ga izdela gospodarska družba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki ima pridobljeno ustrezno
licenco.«.

28. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(izdaja in vrnitev službene izkaznice)
(1) Izkaznico izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, glede na vrsto del, ki jih opravlja varnostno osebje.
(2) Če varnostno osebje iz prejšnjega odstavka ni več v
delovnem razmerju pri imetniku licence, mora varnostno osebje takoj vrniti izkaznico ministrstvu, pristojnemu za notranje
zadeve, ki jo deponira.
(3) Če varnostno osebje ponovno sklene delovno razmerje pri imetniku licence, mu ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, službeno izkaznico vrne, če izpolnjuje pogoje za njeno
pridobitev.
(4) Imetnik licence mora ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, nemudoma obvestiti o prenehanju delovnega razmerja
osebe.«.
29. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
(odvzem službene izkaznice)
(1) Če ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ugotovi, da imetnik službene izkaznice ne izpolnjuje več pogojev
za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja, z odločbo,
izdano v upravnem postopku, službeno izkaznico imetniku
odvzame.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora službeno izkaznico vrniti ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, v osmih
dneh od prejema odločbe.
(3) Sodišča in prekrškovni organi so dolžni obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, o obstoju zadržkov iz
prvega odstavka 36. člena tega zakona.«.

31. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»60. člen
(pristojnost)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja inšpektorat, ki
deluje v okviru ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(2) V inšpektoratu opravljajo inšpekcijski nadzor delavci
s posebnimi pooblastili – inšpektorji oziroma inšpektorice (v
nadaljnjem besedilu: inšpektorji).
(3) Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega
nadzora, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in
odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen.
(4) Policija zagotavlja pomoč inšpektorjem skladno z določbami zakona, ki ureja delovanje policije.
(5) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za inšpektorja in za opravljanje inšpekcijskega nadzora uporabljajo
določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, in zakona, ki ureja
splošni upravni postopek.«.
32. člen
61. člen se črta.
33. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
(inšpekcijski ukrepi)
(1) Inšpektor ima poleg splošnih pooblastil, določenih v
zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, pravico in dolžnost:
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– začasno prepovedati opravljanje dejavnosti zasebnega
varovanja do odprave ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti;
– ob ugotovljenih pomanjkljivostih ali nepravilnostih pri
varovanju javnih zbiranj od organizatorja zahtevati prekinitev
in razpustitev prireditve, prostore pa zapečatiti do odločitve
pristojnega organa;
– prepovedati opravljanje neposrednega dela in nalog
osebam iz 19. do 23. člena tega zakona, ki ne izpolnjujejo
pogojev, predpisanih s tem zakonom;
– predlagati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve,
odvzem licence;
– zahtevati od odgovorne osebe pisna pojasnila v zvezi s
predmetom nadzora.
(2) Inšpektor prepove nezakonito izvajanje zasebnega
varovanja vsakomur, ki:
– opravlja zasebno varovanje brez predpisane licence ali
v nasprotju z izdano licenco;
– ne sklene zavarovanja za poklicno odgovornost;
– opravlja zasebno varovanje brez pisne pogodbe ali v
nasprotju z njo;
– opravlja zasebno varovanje z osebami, ki ne izpolnjujejo
pogojev za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja;
– opravlja dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem;
– pri opravljanju zasebnega varovanja ravna v nasprotju
s šestim odstavkom 43. člena tega zakona.
(3) Zoper odločbo inšpektorja iz prve in druge alineje
prvega odstavka tega člena je v osmih dneh od njene vročitve
dovoljena pritožba ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(4) O pritožbi odloči ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, v osmih delovnih dneh.«.
34. člen
Za 62. členom se doda nov 62.a člen, ki se glasi:
»62.a člen
(zaseg predmetov)
(1) Inšpektor lahko z odločbo zaseže predmete ali dokumentacijo, ki jih gospodarska družba ali samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
uporablja pri izvajanju kršitev tega zakona ali ki so s takšnimi
kršitvami nastali.
(2) Zoper odločbo o zasegu predmetov je dovoljen ugovor
v skladu z zakonom, ki ureja postopek o prekrških.
(3) O zasegu predmetov iz prvega odstavka tega člena
izda inšpektor pisno potrdilo z natančnimi podatki o zaseženem
predmetu.”.
35. člen
V 66. členu se črtajo šesta, sedma in dvanajsta alineja.
36. člen
V naslovu in besedilu 74. člena se beseda »izobraževanje« v različnih sklonih nadomesti z besedami »strokovno
izpopolnjevanje in usposabljanje« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku se beseda »Zbornica« nadomesti z
besedilom »Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,«.
37. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(1) Z globo od 4.000 do 12.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če:
1. opravlja zasebno varovanje brez predpisane licence ali
v nasprotju z izdano licenco (prvi odstavek 18. člena);
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2. ne sklene zavarovanja za odgovornost (drugi odstavek
18. člena);
3. opravlja zasebno varovanje brez pisne pogodbe ali v
nasprotju z njo (tretji odstavek 18. člena);
4. opravlja zasebno varovanje z osebami, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje zasebnega varovanja (peti odstavek
18. člena);
5. prevaža in varuje denar ter druge vrednostne pošiljke
v nasprotju z načinom, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, (32. člen) ali varuje javna zbiranja v nasprotju z
načinom, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve
(33. člen);
6. opravlja dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem (38. člen);
7. ne objavi na vidnem mestu določbe o uporabi video
nadzornega sistema (drugi odstavek 43. člena);
8. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 43. člena tega
zakona;
9. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 43. člena tega
zakona;
10. pisno ne obvesti policijske postaje o omejevanju gibanja, uporabi sredstev za vklepanje, fizične sile, telesnih poškodbah ali uporabi strelnega orožja (tretji odstavek 46. člena);
11. ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, ne sporoči spremembe podatkov iz 65. in 66. člena tega zakona
(68. člen);
12. ne vodi evidenc, ki jih je dolžna voditi (69. člen);
13. na zahtevo inšpektorja ne predloži na vpogled evidenc, ki jih vodi (prvi odstavek 71. člena).
(2) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
38. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»76. člen
(1) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje
varnostnik, če:
1. ravna v nasprotju s petim odstavkom 43. člena tega
zakona;
2. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 43. člena tega
zakona;
3. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 46. člena tega zakona;
4. ravna v nasprotju s 47. členom tega zakona;
5. med opravljanjem službe pri sebi nima službene izkaznice (prvi odstavek 49. člena);
6. ne pokaže službene izkaznice (drugi odstavek 49. člena);
7. ne nosi delovne obleke (prvi odstavek 51. člena).
(2) Z globo od 200 do 400 eurov se kaznuje za prekršek
varnostni tehnik oziroma operater VNC, ki stori prekršek iz
3., 4., 5., 6. ali 7. točke prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje
varnostno osebje, ki ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, ne vrne službene izkaznice (drugi odstavek 50. člena in
drugi odstavek 50.a člena).«.
39. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 4.000 do 12.000 eurov se za prekršek kaznuje nosilec javnega pooblastila, če se ugotovi, da ne izvaja javnih
pooblastil na predpisan način (peti odstavek 12. člena).«.
40. člen
Za 77. členom se dodata nova 77.a in 77.b člen, ki se
glasita:

Uradni list Republike Slovenije
»77.a člen
(1) Z globo od 4.000 do 12.000 eurov se za prekršek
kaznuje prava oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. kot naročnik storitve zasebnega varovanja ni sklenil
pogodbe o varovanju v pisni obliki ali jo je sklenil z imetnikom,
ki nima ustrezne licence (tretji in četrti odstavek 18. člena).
2. kot naročnik storitve zasebnega varovanja, sklene pogodbo v nasprotju s predpisi, ki urejajo način varovanja javnih
zbiranj (tretji in četrti odstavek 33. člena).
(2) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
77.b člen
Organi, pristojni za izvajanje nadzora nad izvajanjem
tega zakona, lahko izrekajo globo za prekrške po tem zakonu
v okviru razpona, predpisanega s tem zakonom.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(uskladitev obveznosti)
(1) Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz 1. in 2. razreda vrednostnih pošiljk v skladu z določbo 11. točke prvega odstavka
3. člena Pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja ter
drugih vrednostnih pošiljk (Uradni list RS, št. 96/05) in želijo
opravljati to dejavnost, morajo za prevoz in varovanje denarja
ter drugih vrednostnih pošiljk 12 mesecih od uveljavitve tega
zakona pridobiti nove licence v skladu s tem zakonom.
(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v 24 mesecih
od uveljavitve tega zakona po uradni dolžnosti zamenja obstoječe službene izkaznice z novimi v skladu s tem zakonom.
(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vsem, ki
ob uveljavitvi tega zakona posedujejo licence za opravljanje
dejavnosti zasebnega varovanja v skladu s tem zakonom, podeli certifikate po uradni dolžnosti v 12 mesecih od uveljavitve
zakona.
(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ob zamenjavi službenih izkaznic po drugem odstavku in podelitvi certifikata
po tretjem odstavku tega člena, preveri obstoj varnostnih zadržkov v skladu s 36.a členom tega zakona.
(5) Varnostno osebje, ki že opravlja naloge zasebnega
varovanja, se mora v petih letih od uveljavitve tega zakona udeležiti strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja ter opraviti
izpit iz strokovne usposobljenosti po programu, ki ga predpiše
minister, pristojen za notranje zadeve.
42. člen
(Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje)
(1) Člani Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje lahko v 12 mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejmejo
sklep o preoblikovanju v gospodarsko zbornico v skladu z
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zakonom, ki ureja status in delovanje gospodarskih zbornic,
oziroma sklep o prenehanju zbornice.
(2) Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje
nadaljuje z delom do sprejema odločitve o prenehanju oziroma
preoblikovanju zbornice v skladu z zakonom, ki ureja status in
delovanje gospodarskih zbornic.
(3) V sklepu o prenehanju zbornice člani po njenem
predhodnem soglasju določijo subjekt, na katerega se prenese
premoženje zbornice, ki preneha delovati. Subjekt, ki prevzame
premoženje, prevzame tudi delavce, ki so na dan uveljavitve
tega zakona zaposleni v Zbornici Republike Slovenije za zasebno varovanje.
(4) Šteje se, da je zbornica ali združenje na področju
zasebnega varovanja reprezentativno, če se vanj združi petintrideset odstotkov (35%) družb za zasebno varovanje.
(5) Naloge, ki jih je Zbornica Republike Slovenije za
zasebno varovanje opravljala na podlagi javnega pooblastila,
prevzame ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Zbornica
mora ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, najkasneje v
12 mesecih od uveljavitve tega zakona predati vso dokumentacijo v zvezi z izvajanjem navedenih nalog. Zbornica zagotavlja
izvajanje svojih nalog do predaje dokumentacije.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pravni
naslednik kot javno pooblastilo opravlja naloge strokovnega
izpopolnjevanja in usposabljanja varnostnega osebja, če izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona.
Pogoje v upravnem postopku ugotavlja ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, in o tem izda odločbo.
43. člen
(rok za izdajo predpisa vlade)
Vlada v enem letu po uveljavitvi tega zakona sprejme
uredbo o obveznem organiziranju službe varovanja v skladu
s tem zakonom.
44. člen
(rok za izdajo predpisov ministra)
Minister, pristojen za notranje zadeve, v enem letu po
uveljavitvi tega zakona izda podrobnejše predpise o:
– obliki in vsebini certifikata o podeljeni licenci v skladu s
16. členom zakona;
– načinu varovanja javnih zbiranj v skladu s 33. členom
zakona;
– programih in načinu opravljanja strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu z 12. členom zakona.
45. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 212-05/03-26/12
Ljubljana, dne 29. oktobra 2007
EPA 1716-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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VLADA
5076.

Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin na
pridobivalnih prostorih Lendava v Občini
Lendava, Premagovce v Občini Krško, Rače 2
v Občini Rače - Fram, Doline – širitev v Občini
Sežana, Hren – širitev v Občini Vitanje,
Skrbinjek v Občini Poljčane, Šumet v Občini
Solčava in Zadobrova – širitev v Mestni občini
Celje

Na podlagi prvega odstavka 13. člena in 15. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o rudarskih pravicah za gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih
prostorih Lendava v Občini Lendava,
Premagovce v Občini Krško, Rače 2 v Občini
Rače - Fram, Doline – širitev v Občini Sežana,
Hren – širitev v Občini Vitanje, Skrbinjek v
Občini Poljčane, Šumet v Občini Solčava in
Zadobrova – širitev v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet rudarske pravice)
(1) Ta uredba določa predmet rudarske pravice in pogoje
za podelitev te pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin na pridobivalnih prostorih, kot je določeno od 8. do
15. člena te uredbe.
(2) Rudarsko pravico pridobi pravna ali fizična oseba (v
nadaljnjem besedilu: nosilec rudarske pravice) s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
goje:

Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje po-

– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno
dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja in ni
bil kaznovan za prekrške v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin;
– da je lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto
v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, oziroma pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni
list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem
besedilu: Zakon o rudarstvu) oziroma si je to zemljišče za celotni čas trajanja rudarske pravice pridobil s pravnim poslom,
sklenjenim z lastnikom zemljišča;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne
porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod
enakimi pogoji.
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– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje možne stopnje
varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi
v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja
okolja z emisijami hrupa;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot
in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni
ekološki nesreči kot posledici posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar
pride do nahajališča vode;
– dovozne poti do mesta izvajanja posega in njihovo
primerno ureditev;
– ukrepe za preprečitev razlitja mineralnega ali sintetičnega olja in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo med izvajanjem in po prenehanju dejavnosti, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo
ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje.
4. člen
(obveznosti nosilca rudarske pravice)
(1) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del
naleti na podzemne vode, mora o tem takoj, najpozneje pa v
treh dneh od odkritja obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, in
dopustiti izvedbo analiz za ugotovitev položaja, količine in kakovosti vode ter zagotoviti vse potrebne ukrepe za zavarovanje
odkritih vodnih virov.
(2) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del
naleti na fosile, minerale ali odkrije podzemno jamo, mora o tem
obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje, in pristojne območne
enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, da v zvezi
z najdbami dajo usmeritve glede nadaljnjega ukrepanja.
(3) Obveznosti nosilca rudarske pravice se natančneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice nosi vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(roki)
(1) Rudarska pravica začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Rudarska pravica se lahko podaljša na način in pod
pogoji, pod kakršnimi je bila podeljena.
7. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet
rudarske pravice.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTORI
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA
PRAVICA

3. člen

8. člen

(okoljevarstveni pogoji)

(gospodarsko izkoriščanje geotermičnega energetskega vira
na pridobivalnem prostoru Lendava v Občini Lendava,
k. o. Lendava)

Nosilec rudarske pravice mora med pripravljalnimi deli ter
izvajanjem in opustitvijo posega gospodarskega izkoriščanja
mineralnih surovin poleg izpolnjevanja pogojev po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja, zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede s kar
najmanj porabe prostora in energije;

(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje geotermičnega energetskega vira v količini milijon kubičnih metrov na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor
Lendava v Občini Lendava na parc. št. 4339/1 – del (proizvo-

Uradni list Republike Slovenije
dna vrtina Le-2g) in 4258/1 – del (reinjekcijska vrtina Le-3g),
obe k. o. Lendava.
Pridobivalni prostor na parc. št. 4339/1 je štirikotnik
1-2-3-4-1 s koordinatami:
y1 = 5 611 665,01, x1 = 5 158 622,63,
y2 = 5 611 695,01, x2 = 5 158 622,63,
y3 = 5 611 695,01, x3 = 5 158 592,63,
y4 = 5 611 665,01, x4 = 5 158 592,63.
Pridobivalni prostor na parc. št. 4258/1 je štirikotnik
1-2-3-4-1 s koordinatami:
y1 = 5 611 242,74, x1 = 5 159 109,69,
y2 = 5 611 272,74, x2 = 5 159 109,69,
y3 = 5 611 272,74, x3 = 5 159 049,69,
y4 = 5 611 242,74, x4 = 5 159 049,69.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 20 let od
dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine, njena uporaba za daljinsko ogrevanje v mestu Lendava in vračanje v vodonosnik.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za geotermični energetski vir 2% povprečne cene oziroma 0,1 točke na kubični meter mineralne surovine v raščenem
stanju,
– za pridobivalni prostor 30.000 točk na hektar.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije za
varstvo narave št. 4-III-639/2-O-06/AG z dne 20. oktobra 2006
izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni;
– upoštevanje kulturnovarstvenih pogojev št. MK-3945/2006,
ki jih je 10. novembra 2006 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na
območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska
pravica;
– pred pridobitvijo dovoljenja za izkoriščanje mora nosilec
rudarske pravice pripraviti program spremljanja, v katerem
predvidi tudi ukrepe, če bi meritve kazale, da bi vplivno območje lahko doseglo in preseglo vplivno območje po 20 letih (1934
hektarjev), določeno po modelu, ki je v grafični obliki predstavljeno v prilogi št. 2.5.a hidrogeološkega poročila, izdelanega v
družbi Nafta-Geoterm v novembru 2006. Program spremljanja
potrdi ministrstvo, pristojno za okolje.
9. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomita
v kamnolomu Premagovce v Občini Krško, k. o. Planina)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega
kamna dolomita v količini do 25 tisoč kubičnih metrov v raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor
kamnoloma Premagovce v Občini Krško na parc. št. 1822/5,
k. o. Planina, ki je omejen z mnogokotnikom točk 0-1-2-3-45-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-0
s koordinatami:
y0 = 541 604,454, x0 = 76 260,059,
y1 = 541 601,837, x1 = 76 260,268,
y2 = 541 595,367, x2 = 76 257,697,
y3 = 541 577,741, x3 = 76 256,750,
y4 = 541 565,794, x4 = 76 256,159,
y5 = 541 547,103, x5 = 76 255,094,
y6 = 541 536,930, x6 = 76 255,449,
y7 = 541 528,413, x7 = 76 256,159,
y8 = 541 527,585, x8 = 76 257,697,
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y9 = 541 528,531, x9 = 76 260,063,
y10 = 541 538,650, x10 = 76 263,759,
y11 = 541 548,641, x11= 76 268,225,
y12 = 541 560,470, x12 = 76 271,774,
y13 = 541 571,393, x13 = 76 274,948,
y14 = 541 584,484, x14 = 76 278,753,
y15 = 541 596,432, x15 = 76 281,119,
y16 = 541 607,281, x16 = 76 280,998,
y17 = 541 609,061, x17 = 76 281,103,
y18 = 541 612,516, x18 = 76 279,428,
y19 = 541 613,981, x19 = 76 277,124,
y20 = 541 614,191, x20 = 76 274,088,
y21 = 541 612,620, x21 = 76 270,319,
y22 = 541 611,783, x22 = 76 267,283,
y23 = 541 610,003, x23 = 76 263,409,
y24 = 541 608,014, x24 = 76 262,362.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 15 let od
dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za
nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem
stanju,
– za pridobivalni prostor 20.000 točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in 1.000 točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje
naravovarstvenih
smernic
št. 3-III-242/2-O-07/HT, ki jih je 24. aprila 2007 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota
Ljubljana;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na
območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska
pravica.
10. člen
(gospodarsko izkoriščanje proda, peska in mivke v
gramoznici Rače 2 v Občini Rače - Fram, k. o. Rače)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, peska
in mivke v količini 70 tisoč kubičnih metrov v raščenem stanju
na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v
gramoznici Rače 2 v Občini Rače - Fram, na parc. št. 639, 640,
643, 644, 647, 648, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 663, 665,
669/1, 670, vse k. o. Rače.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 15 let od
dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za
nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za prod 20% povprečne cene oziroma 36 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pesek 20% povprečne cene oziroma 42 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za mivko 20% povprečne cene oziroma 216 točk na
kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pridobivalni prostor 20.000 točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in 1.000 točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
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(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije za
varstvo narave št. 4-III-619/2-O-06/AG z dne 13. oktobra 2006
izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na
območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska
pravica.
11. člen
(gospodarsko izkoriščanje naravnega kamna – okrasni
arhitektonski, kamen lomljenec in monoliti v kamnolomu
Doline – širitev v Občini Sežana, k. o. Sežana)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega
kamna – okrasni arhitektonski, kamen lomljenec in monoliti, v
količini sedem tisoč kubičnih metrov v raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor
kamnoloma Doline – širitev v Občini Sežana na parc. št. 4576/2
in 4577/2, obe k. o. Sežana.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 20 let od
dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za
nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za naravni kamen – okrasni arhitektonski, 10% povprečne cene oziroma 95 točk na kubični meter mineralne surovine
v raščenem stanju,
– za naravni kamen – kamen lomljenec, 10% povprečne
cene oziroma 28 točk na kubični meter mineralne surovine v
raščenem stanju,
– za naravni kamen – monoliti, 5% povprečne cene oziroma 470 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem
stanju,
– za pridobivalni prostor 20.000 točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in 1.000 točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje
naravovarstvenih
smernic
št. 5-II-219/2-O-07/MZMSBF, ki jih je 29. maja 2007 izdelal
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na
območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska
pravica.
12. člen
(gospodarsko izkoriščanje naravnega kamna – okrasni
arhitektonski, v kamnolomu Hren – širitev v Občini Vitanje,
k. o. Hudinja)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega
kamna – okrasni arhitektonski (muskovitno biotitni gnajs in
muskovitno biotitni blestnik), v količini 2500 kubičnih metrov v
raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor
kamnoloma Hren – širitev v Občini Vitanje, na parc. št. 900
– del in 920/3 – del, obe k. o. Hudinja, ki je omejen z mnogokotnikom točk 2-3-4-5-9-8-10-2 s koordinatami:
y2 = 523 693,69, x2 = 141 741,64,
y3 = 523 690,43, x3 = 141 733,01,

Uradni list Republike Slovenije
y4 = 523 693,93, x4 = 141 721,04,
y5 = 523 697,94, x5 = 141 714,74,
y9 = 523 748,99, x9 = 141 719,43,
y8 = 523 747,41, x8 = 141 748,67,
y10 = 523 715,91, x10 = 141 752,48.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 20 let od
dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava
za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za naravni kamen – okrasni arhitektonski, 10% povprečne cene oziroma 95 točk na kubični meter mineralne
surovine v raščenem stanju,
– za pridobivalni prostor 20.000 točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in 1.000 točk
na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne
izvajajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje
naravovarstvenih
smernic
št. 1-II-268/2-O-06/LS, ki jih je 18. julija 2006 izdelal Zavod
Republike Slovenije za varstvo narave;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na
območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska
pravica.
13. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomita
v kamnolomu Skrbinjek v Občini Poljčane,
k. o. Poljčane)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega
kamna dolomita v količini do 10 tisoč kubičnih metrov v raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor
kamnoloma Skrbinjek v Občini Poljčane na parc. št. 592/13 in
592/14, obe k. o. Poljčane.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 20 let od
dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava
za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem
stanju,
– za pridobivalni prostor 20.000 točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in 1.000 točk
na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne
izvajajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje
naravovarstvenih
smernic
št. 4-III-715/2-O-06/AG, ki jih je 19. decembra 2006 izdelal
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na
območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska
pravica.
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14. člen
(gospodarsko izkoriščanje naravnega kamna
– okrasni arhitektonski, v kamnolomu Šumet
v Občini Solčava, k. o. Logarska dolina)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega
kamna – okrasni arhitektonski, v količini tisoč kubičnih metrov
v raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor
kamnoloma Šumet v Občini Solčava na parc. št. 363/1 – del,
k. o. Logarska dolina, ki je omejen z mnogokotnikom točk
1-2-3-4-5-6-1 s koordinatami:
y1 = 471059, x1 = 142935,
y2 = 471023, x2 = 142920,
y3 = 471027, x3 = 142912,
y4 = 471029, x4 = 142883,
y5 = 471066, x5 = 142876,
y6 = 471082, x6 = 142819.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za 20 let od
dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za
nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za naravni kamen – okrasni arhitektonski, 10% povprečne cene oziroma 95 točk na kubični meter mineralne surovine
v raščenem stanju,
– za pridobivalni prostor 20.000 točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in 1.000 točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje
naravovarstvenih
smernic
št. 1-II-231/2-O-07/LS, ki jih je 4. julija 2007 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
– upoštevanje pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, št. 02-7739/2-06-AA z dne 9. 11.
2006;
– upoštevanje projektnih pogojev Občinske uprave Občine Solčava št. 351-0026/2006 z dne 7. novembra 2006;
– upoštevanje Informacije o pogojih gradnje, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, št. 35506-3515/2006-2, ki
jo je 3. 11. 2006 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na
območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska
pravica.
15. člen
(gospodarsko izkoriščanje lončarske, keramičarske
in opekarske gline v glinokopu Zadobrova
– širitev v Mestni občini Celje, k. o. Šmiklavž)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje lončarske,
keramičarske in opekarske gline v skupni količini do 35 tisoč
kubičnih metrov v raščenem stanju na leto.
(2) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor
glinokopa Zadobrova – širitev v Mestni občini Celje, na parc.
št. 650/3, 650/7, 650/8, 650/10, 650/15, 650/16, 650/20, 650/21,
650/37 (cesta), 652/1, 652/2, 652/6, 684/1, 684/3 in 684/7, vse
k. o. Šmiklavž.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za pet let od
dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za
nadaljnjo uporabo.
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(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za lončarsko glino 20% povprečne cene oziroma 60
točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za keramičarsko glino 20% povprečne cene oziroma 48
točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za opekarsko glino 20% povprečne cene oziroma 40
točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije za
varstvo narave št. 1-II-269/2-O-06/LS z dne 17. julija 2006 izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega
mnenja nista potrebni;
– upoštevanje Mnenja o podelitvi rudarske pravice za
glinokop Zadobrova – širitev, št. 272-31/2005 z dne 7. 11.
2006, ki ga je izdal Zavod za gozdove Slovenije – Območna
enota Celje;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na
območju zemljiških parcel, za katere se podeljuje rudarska
pravica.
III. PODELITEV RUDARSKE PRAVICE
16. člen
(način podelitve rudarske pravice)
(1) Rudarska pravica na pridobivalnih prostorih iz 8. do
15. člena te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se lahko izvede za posamezne ali vse
pridobivalne prostore hkrati.
(3) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
17. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice,
– obdobju, za katero se podeljuje rudarska pravica,
– pogojih za pridobitev rudarske pravice,
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– podrobnejših merilih za izbor nosilca rudarske pravice,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku za izbor nosilca rudarske pravice,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za pošiljanje informacij med javnim
razpisom.
18. člen
(trajanje in veljavnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en
prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega
roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni
razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse
zahteve javnega razpisa. Naknadno dopolnjevanje prijav na
javni razpis ni dopustno.
(4) Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak pridobivalni prostor posebej.
(5) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.

Stran

13796 /

102 / 9. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije

IV. RUDARSKA PRAVICA

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o imenovanju poveljnika Civilne zaščite
Republike Slovenije, njegovega namestnika in
članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije
ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih
namestnikov in članov regijskih štabov
Civilne zaščite

Št.

19. člen
(izbira nosilca rudarske pravice)
(1) O izbiri nosilca rudarske pravice odloči ministrstvo,
pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo.
(2) Nosilec rudarske pravice je na podlagi odločbe o izbiri
koncesionarja upravičen začeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor, in opravljati druge investitorske posle po
48. členu Zakona o rudarstvu.
20. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom
in nosilcem rudarske pravice se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo Vlada
Republike Slovenije.
(2) Nosilec rudarske pravice mora na svojo pobudo skleniti koncesijsko pogodbo pred začetkom izvajanja del. Dopis z
navedbo, da želi z vlado skleniti koncesijsko pogodbo, pošlje
ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo.
(3) Nosilec rudarske pravice postane zavezanec za plačilo
za rudarsko pravico z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(4) Ob neskladju med določbami te uredbe in določbami
koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
21. člen
(prenehanje rudarske pravice)
Rudarska pravica preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z iztekom rudarske pravice.
22. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za rudarstvo.
V. KONČNA DOLOČBA
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00713-34/2007/4
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EVA 2007-2111-0123
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

5077.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o imenovanju poveljnika Civilne zaščite
Republike Slovenije, njegovega namestnika
in članov Štaba Civilne zaščite Republike
Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne
zaščite, njihovih namestnikov in članov
regijskih štabov Civilne zaščite

Na podlagi 95. in 96. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 143. seji,
dne 25. 10. 2007 sprejela

I.
V sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne
zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne
zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne
zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95, 11/97, 25/97, 13/99,
48/99, 76/01, 43/02, 87/02, 67/03, 116/03, 34/04, 107/04, 5/06
in 124/06) se I. točka spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Zajc in dr. Aleš Horvat;
– za člana Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se
imenujeta mag. Janez Pezelj in Tomaž Globokar.
II.
II. točka se spremeni v naslednjem:
– za članico Štaba Civilne zaščite za Vzhodnoštajersko
se imenuje Nevenka Colnarič.
III.
III. točka se spremeni v naslednjem:
– za članico Štaba Civilne zaščite za Zahodnoštajersko
se imenuje Alenka Zupančič.
IV.
IV. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se namestnik poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko Rajko Simič;
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko
se imenuje Jernej Hudohmet;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko se imenuje
Urban Ilc.
V.
V. točka se spremeni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Severnoprimorsko se
imenuje Igor Podobnik.
VI.
VI. točka se spremeni v naslednjem:
– za članico Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se
imenuje Vesna Sušec - Šukar.
VII.
VIII. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko Franc
Prašnikar;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko se imenujeta Alojz Sladič in Robert Kepa.
VIII.
IX. točka se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Koroško Alojz
Jazbec, Maksimilijan Novak in Rajko Meh;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Koroško se imenujeta
Dušan Ferenčak in Niko Kolar.
IX.
X. točka se spremeni v naslednjem:
– razrešita se poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko Stane Valič in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Notranjsko
Štefan Majcen;
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– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Notranjsko
dr. Anton Ivan Zorman in Darko Škerjanc;
– za poveljnika Civilne zaščite za Notranjsko se imenuje
Štefan Majcen, za namestnika poveljnika Civilne zaščite za
Notranjsko se imenuje Darko Škerjanc;
– za članico Štaba Civilne zaščite za Notranjsko se imenuje dr. Božena Žižič.
X.
XI. točka se spremeni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Pomurje se imenuje
Jože Novak.
XI.
XII. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se članico Štaba Civilne zaščite za Posavje
Silvana Mozer;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Posavje se imenujeta
Stanko Tomše in Miran Grubenšek.
XII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 84600-1/2007/6
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EVA 2007-1911-0019
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES)
št. 376/2007 z dne 30. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki
se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 94 z dne 4. 4. 2007, str.
18) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2042/2003),
– Uredbo Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje
zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede
plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in
proizvodnih organizacij (UL L št. 243 z dne 27. 9. 2003, str. 6),
kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES)
št. 375/2007 z dne 30. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje
zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede
plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in
proizvodnih organizacij (UL L št. 94 z dne 4. 4. 2007, str. 3) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1702/2003) in
– v zvezi s plovnostnimi zahtevami
določa postopke za izdajo in podaljšanje veljavnosti spričeval o
plovnosti zrakoplovov, spričeval o plovnosti z omejitvami, izvoznih spričeval, dovoljenj za letenje ter za priznavanje veljavnosti tujih spričeval o plovnosti zrakoplovov in drugih dokumentov,
povezanih s plovnostjo zrakoplovov.«.
2. člen
V drugem odstavku 26. člena se besedilo »na predlog
Uprave najmanj« nadomesti z besedo »praviloma«.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 89/07
– odločba US) in petega odstavka 31. člena ter v zvezi s 37.
in 197. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

3. člen
Za petim odstavkom 28. člena se dodata nova šesti in
sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) V zvezi z določbo tretjega odstavka 10. člena Uredbe 1592/2002 in določbo tretjega odstavka 7. člena Uredbe
2042/2003 se za zrakoplove v nekomercialni rabi do 28. septembra 2008 odloži uporaba določb M.A. 201(a)4., M.A. 302 in
M.A. 801(b)3. iz Priloge I k Uredbi 2042/2003.
(7) Oseba, odgovorna za plovnost zrakoplova v nekomercialni rabi, mora v obdobju iz prejšnjega odstavka vzdrževati
zrakoplov in sorodne proizvode ter letalske proizvode, dele in
naprave v skladu z navodili nosilca certifikata tipa zrakoplova,
delov in naprav ter plovnostno-tehničnimi zahtevami, ki jih izda
država registracije zrakoplova.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o plovnosti
zrakoplovov

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

MINISTRSTVA
5078.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plovnosti
zrakoplovov

1. člen
V Pravilniku o plovnosti zrakoplovov (Uradni list RS,
št. 39/05) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z:
– Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na
področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L št. 240 z dne 7. 9. 2002, str.
1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije
(ES) št. 334/2007 z dne 28. marca 2007 o spremembi Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 o skupnih
predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L št. 88 z dne 29. 3.
2007, str. 39) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1592/2002),
– Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov,
delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se
ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 315 z dne 28. 11. 2003, str.

Št. 007-170/2007/28
Ljubljana, dne 17. oktobra 2007
EVA 2007-2411-0066
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

5079.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovni
usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma
potrdilih tehničnega osebja v letalstvu

Na podlagi drugega odstavka 38., petega odstavka 43. in
osmega odstavka 48. člena Zakona o letalstvu (Uradni list
RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za promet

Stran

13798 /

Št.

102 / 9. 11. 2007

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovni
usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma
potrdilih tehničnega osebja v letalstvu
1. člen
V Pravilniku o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v
letalstvu (Uradni list RS, št. 37/05) se besedilo prvega in drugega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti
zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL
L št. 315 z dne 28. 11. 2003, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 376/2007 z dne 30. marca
2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti
zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami
(UL L št. 94 z dne 4. 4. 2007, str. 18) (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2042/2003), natančneje določa pogoje glede strokovne izobrazbe, strokovne usposobljenosti in druge pogoje, ki
jih mora izpolnjevati letalsko tehnično osebje za vzdrževanje
komponent in strukture zrakoplova, jadralnih letal in balonov
ter za dela s posebnimi zahtevami pri vzdrževanju zrakoplovov.
Pravilnik določa tudi programe usposabljanja, izpite in postopek
izdaje licenc oziroma potrdil ter pogoje za konverzijo obstoječih
dovoljenj letalskega mehanika tip I in dovoljenj letalskega mehanika tip II v ustrezno licenco za vzdrževanje zrakoplova, ki se
izda po Prilogi III (del 66) iz Uredbe 2042/2003, ali v nacionalno
licenco za vzdrževanje zrakoplova in komponent ustrezne kategorije iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Pogoji za konverzijo obstoječih dovoljenj iz prejšnjega
odstavka so določeni v prilogi A in prilogi B, ki sta sestavni del
tega pravilnika.«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se črta 7. točka.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(zagotavljanje podatkov)
Ne glede na druge določbe tega pravilnika, ki se nanašajo
na zagotavljanje podatkov, si uradna oseba, ki vodi postopek,
priskrbi po uradni dolžnosti podatke o dejstvih, o katerih vodi
uradno evidenco slovenski organ ali nosilec javnega pooblastila, ki mu je pooblastilo izdal slovenski organ.«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »Uprava Republike
Slovenije za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava)«
nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet,«.
5. člen
V 9. in 11. členu se beseda »Uprava« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet,«.
6. člen
V tretjem odstavku 10. člena se besedilo »št. 3« nadomesti s črko »C«.
7. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Konverzija obstoječih veljavnih dovoljenj letalskega
mehanika tip I in dovoljenj letalskega mehanika tip II, ki so bila
izdana v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, strokovnem
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usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in letalskega osebja tehnične priprave (Uradni list
SFRJ, št. 35/87, 12/88 – popr. in 8/89), v licenco po Prilogi III
iz Uredbe 2042/2003 ali v nacionalno licenco za vzdrževanje
zrakoplova in komponent ustrezne kategorije iz 3. člena tega
pravilnika se opravi na podlagi vloge imetnika dovoljenja letalskega mehanika tip I in dovoljenja letalskega mehanika tip
II. Konverzija se opravi v skladu s pogoji za konverzijo, kot so
določeni v prilogi A in prilogi B tega pravilnika.
(2) Licenca iz 3. člena tega pravilnika se ne nadomešča
z licenco po Uredbi 2042/2003.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, ki je pretečeno, se mora pred konverzijo obnoviti v skladu z določbo
66.B.120 Priloge III k Uredbi 2042/2003.
(4) Obstoječa dovoljenja letalskega tehnika tehnične priprave in letalskega inženirja tehnične priprave, ki so izdana v
skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega
osebja in letalskega osebja tehnične priprave (Uradni list SFRJ,
št. 35/87, 12/88 – popr. in 8/89), veljajo do datuma, navedenega v dovoljenju. Šteje se, da oseba, ki ima tako dovoljenje,
izpolnjuje zahteve glede izkušenj, ki so določene v 3. točki b)
odstavka 145.A.30 člena Priloge II k Uredbi 2042/2003, ne
glede na iztek veljavnosti takega dovoljenja.
(5) Usposabljanja in postopki, ki so se začeli na podlagi
Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in
letalskega osebja tehnične priprave (Uradni list SFRJ, št. 35/87,
12/88 – popr. in 8/89), se morajo končati do 31. decembra
2007. Prosilcu za izdajo dovoljenja letalskega mehanika tip II
se izda ustrezna licenca po Uredbi 2042/2003 v skladu s pogoji
iz priloge B pravilnika.«.
8. člen
(1) Konverzija licenc, izdanih na podlagi zamenjave dovoljenj letalskega mehanika tip I in dovoljenj letalskega mehanika
tip II, izdanih v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi,
strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih
letalsko-tehničnega osebja in letalskega osebja tehnične priprave (Uradni list SFRJ, št. 35/87, 12/88 – popr. in 8/89), in
konverzija licenc, izdanih na podlagi Uredbe 2042/2003 in Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in
licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu (Uradni
list RS, št. 37/05), za katere ni bilo izdano poročilo o konverziji
in poročilo o priznavanju izpita, se opravi v skladu z Uredbo
2042/2003 ter prilogama A in B pravilnika.
(2) Če se pri konverziji iz prejšnjega odstavka ugotovi,
da niso izpolnjeni pogoji za izdajo licence po določbah Uredbe
2042/2003 in tega pravilnika, se imetnikom določi rok za izpolnitev pogojev za izdajo licence, ki ne sme biti daljši od enega
meseca. Če imetnik take licence v roku iz prejšnjega stavka ne
izpolni pogojev, se licenca prekliče, začasno ukine ali se vanjo
glede na izpolnjevanje pogojev vpišejo dodatne omejitve.
9. člen
Priloga št. 1 k pravilniku se nadomesti s prilogo A, priloga
št. 2 k pravilniku se nadomesti s prilogo B, priloga št. 3 k pravilniku pa se nadomesti s prilogo C.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-167/2007/11-0041201
Ljubljana, dne 22. oktobra 2007
EVA 2007-2411-0067
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

13. člen

ICAO tip II – AMS
(A&P)

Sprostitev zrakoplova v obratovanje je omejena na delo mehanika
in izključuje zamenjavo električne
napeljave in zamenjave komponent avionike, odvisno od tipa
zrakoplova (letalo/helikopter) in
tipa
motorja (batni /turbinski) na nivoju
linijskega vzdrževanja.

Pregled sedanjih pooblastil

Podkategorija B1.1
Letalo s turbinskimi motorji.

Podkategorija B1.2
Letalo z batnimi motorji.

Kategorija licence po delu
– 66 (konverzija, ki je odvisna
od ratinga za tip obstoječega
dovoljenja) *

Za odstranitev omejitve ''Omejitev za modula 9
in 10'' mora posameznik opraviti izpit iz naslednjih
modulov za licenco po delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10: Letalska zakonodaja.

''Omejitev za modula 9
in 10''

Za odstranitev omejitve ''Izključeni električni sistemi'' mora posameznik opraviti izpit iz naslednjih
modulov za licenco po delu 66:
M3: Temelji elektrotehnike,
M4: Osnove elektronike,
M5: Digitalne tehnike / Sistemi elektronskih instrumentov in delno M11A: Aerodinamika, konstrukcije in
sistemi turbinskih letal – podmoduli 11.5, 11.6, 11.8,
11.14 in 11.18.

Za odstranitev omejitve ''Izključeno vzdrževanje
propelerjev'' mora posameznik opraviti izpit iz
modula za licenco po delu 66: delno M17: Propeler
– podmodul 17.6.

"Izključeno vzdrževanje
propelerjev, razen za
vpisane tipe letal ob
zamenjavi licence"

"Izključeni električni sistemi, razen za vpisane
tipe letal ob zamenjavi
licence",

Za odstranitev omejitve ''Izključeni električni sistemi'' mora posameznik opraviti izpit iz naslednjih
modulov za licenco po delu 66:
M3: Temelji elektrotehnike,
M4: Osnove elektronike,
M5: Digitalne tehnike / Sistemi elektronskih instrumentov in delno
M11B: Aerodinamika, konstrukcije in sistemi letal
z batnim motorjem – podmoduli 11.5, 11.6, 11.8 in
11.14.

Pogoji za izbris omejitve **

"Izključeni električni sistemi, razen za vpisane
tipe letal ob zamenjavi
licence"

Omejitve licence

ZAHTEVE PO UREDBI 2042/2003 – DEL 66

Št.

Letala s turbinskimi
motorji

Letala z batnimi
motorji

Pravilnik o strokovni izobraz- Vpisani tipi
bi, strokovnem usposabljazrakoplovov
nju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega
osebja in letalskega osebja
tehnične priprave
(Uradni list SFRJ, št. 35/87,
12/88 - popr. in 8/89)

Slovensko dovoljenje,
ekvivalentno licenci
ICAO

ZAHTEVE PRED IZDAJO UREDBE 2042/2003 – DEL 66

(veliki zrakoplovi z maso MTOM nad 5700 kg in večmotorni helikopterji)

Pogoji za konverzijo dovoljenj letalskega mehanika tip I in dovoljenj letalskega mehanika tip II v licence, izdane na podlagi Uredbe 2042/2003 (del 66)

Priloga A

Uradni list Republike Slovenije

102 / 9. 11. 2007 /
Stran

13799

Helikopterji s
turbinskimi motorji

Za odstranitev omejitve ''Izključeni električni sistemi'' mora posameznik opraviti izpit iz naslednjih
modulov za licenco po delu 66:
M3: Temelji elektrotehnike,
M4: Osnove elektronike,
M5: Digitalne tehnike / Sistemi elektronskih instrumentov.
Za odstranitev omejitve ''Licenca je izdana na osnovi ratinga za tip '' mora posameznik opraviti izpit
iz modula 12 za licenco po delu 66: Aerodinamika,
konstrukcije in sistemi helikopterjev.
Za odstranitev omejitve ''Omejitev za modula 9
in 10'' mora posameznik opraviti izpit iz naslednjih
modulov za licenco po delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10: Letalska zakonodaja.

''Licenca je izdana na
osnovi ratinga za tip''

''Omejitev za modula 9
in 10''

Za odstranitev omejitve ''Omejitev za modula 9
in 10'' mora posameznik opraviti izpit iz naslednjih
modulov za licenco po delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10: Letalska zakonodaja.

''Omejitev za modula
9 in 10''

"Izključeni električni
sistemi, razen za vpisane tipe helikopterjev ob
zamenjavi licence"

Za odstranitev omejitve ''Licenca je izdana na osnovi ratinga za tip '' mora posameznik opraviti izpit
iz modula 12 za licenco po delu 66: Aerodinamika,
konstrukcije in sistemi helikopterjev.

''Licenca je izdana na
osnovi ratinga za tip''

102 / 9. 11. 2007

Opomba 1: Licenca se izda na
osnovi ratinga za tip.

Podkategorija B1.3
Helikopter s turbinskimi motorji

Za odstranitev omejitve ''Izključeni električni sistemi'' mora posameznik opraviti izpit iz naslednjih
modulov za licenco po delu 66:
M3: Temelji elektrotehnike,
M4: Osnove elektronike,
M5: Digitalne tehnike / Sistemi elektronskih instrumentov.

"Izključeni električni
sistemi, razen za vpisane tipe helikopterjev ob
zamenjavi licence"

Za odstranitev omejitve ''Omejitev za modula 9
in 10'' mora posameznik opraviti izpit iz naslednjih
modulov za licenco po delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10:Letalska zakonodaja.

''Omejitev za modula 9
in 10''

Št.

Opomba 1: Licenca se izda na
osnovi ratinga za tip.

Podkategorija B1.4
Helikopter z batnimi motorji

Za odstranitev omejitve ''Izključeno vzdrževanje
propelerjev'' mora posameznik opraviti izpit iz
modula za licenco po delu 66: delno M17: Propeler
– podmodul 17.6.

"Izključeno vzdrževanje
propelerjev, razen za
vpisane tipe letal ob
zamenjavi licence"

ZAHTEVE PO UREDBI 2042/2003 – DEL 66

13800 /

Helikopterji z
batnimi motorji

ZAHTEVE PRED IZDAJO UREDBE 2042/2003 – DEL 66

Stran

Uradni list Republike Slovenije

13. člen

13. člen

13. člen

14. člen

13. in 19. člen

ICAO tip II – AMS
(A&P)
Struktura

ICAO tip I/II – AMS
(A&P) samo NDT
(licenca ali pooblastilo v
licenci)

ICAO tip I/II
– AMS (A&P)
(samo dela na motorjih in
obnova motorjev –
dela v delavnici za
vzdrževanje motorjev)

ICAO tip II –
IRE (E&E)

ICAO tip II –
AMS (A&P)
kontrolor-inšpektor

Turbinski motorji

Batni motorji

Kovinska,
kompozitna ali
lesena struktura

Kategorija C in ustrezna podkategorija B1.1,
1.2, 1.3 ali 1.4, glede na rating za
tip zrakoplova

Kategorija A in B2
(za A ustrezna
podkategorija A1,
A2, A3 ali A4)

Izda se nacionalna licenca za vzdrževanje zrakoplova in komponent
kategorije E1 za turbinske motorje
ali / in E2 za batne motorje.

Trenutno N/U glede licence po
delu 66.

Trenutno N/U glede
licence po delu 66
(se ne izda licenca ali vpiše pooblastilo).

Izda se nacionalna licenca za vzdrževanje zrakoplova in komponent
kategorije S za tip strukture:
kovinska, lesena ali kompozitna.

Trenutno N/U glede licence po
delu 66.

Za odstranitev omejitev v posamezni podkategoriji
mora posameznik izpolniti zahteve za odstranitev
omejitev, ki so določene za podkategorije B1.1, 1.2,
1.3 ali 1.4.

Za odstranitev omejitve ''Omejitev za modula 9
in 10'' mora posameznik opraviti izpit iz naslednjih
modulov za licenco po delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10: Letalska zakonodaja.

''Omejitev za modula 9
in 10''

Veljajo omejitve, ki so
določene za posamezne
podkategorije B1.1,
1.2, 1.3 ali 1.4, glede na
rating za tip zrakoplova.

Za odstranitev omejitve "Izključen sistem avtomatskega krmarjenja" mora posameznik opraviti izpit
iz modula za licenco po delu 66: M13: Aerodinamika,
konstrukcije in sistemi zrakoplova (13.3 – Avtomatsko
krmarjenje (ATA 22) in 13.4).

Ni izpitov.

N/U

Ni izpitov.

"Izključen sistem avtomatskega krmarjenja,
razen za vpisane tipe
letal / helikopterjev ob
zamenjavi licence"
za kategorijo B2.

Ni omejitev.

N/U

Ni omejitev.

ZAHTEVE PO UREDBI 2042/2003 – DEL 66

Št.

Sprostitev zrakoplova v obratovanje je omejena na delo mehanika
in izključuje zamenjavo električne
napeljave in zamenjave komponent avionike, odvisno od tipa
zrakoplova (letalo/
helikopter) in tipa motorja (batni /
turbinski) na baznem
in linijskem nivoju
vzdrževanja.

Sprostitev zrakoplova v obratovanje je omejena na električno napeljavo in zamenjavo enot avionike,
odvisno od tipa zrakoplova (letalo
/ helikopter) in tipa motorja (batni
/ turbinski) na osnovnem nivoju
vzdrževanja.

Sprostitev zrakoplova v obratovanje po delih na motorju v delavnici
za vzdrževanje motorjev.

Sprostitev zrakoplova v obratovanje po ---- NDT delih, izvedenih na
zrakoplovu, motorju in propelerju
na baznem ali linijskem nivoju
vzdrževanja

Sprostitev zrakoplova v obratovanje po strukturalnih delih, izvedenih na zrakoplovu, na baznem ali
linijskem nivoju vzdrževanja

ZAHTEVE PRED IZDAJO UREDBE 2042/2003 – DEL 66

Uradni list Republike Slovenije

102 / 9. 11. 2007 /
Stran

13801

15. člen omejen na električne
komponente, avionika

ICAO tip I
IRE – samo komponente

13. / 14. člen

Veljajo omejitve, ki so
določene za kategorijo
B2.

Veljajo omejitve, ki so
določene za posamezne
podkategorije B1.1,
1.2, 1.3 ali 1.4, glede na
rating za tip zrakoplova.

Brez sprostitve zrakoplova v obra- Podkategorija A1
tovanje. Samo linijsko vzdrževanje.

Brez sprostitve zrakoplova v obra- Podkategorija A2
tovanje. Samo linijsko vzdrževanje.

Izda se nacionalna licenca za vzdrževanje zrakoplova in komponent
kategorije D2.

Trenutno N/U glede na del 66
licence.

''Omejitev za modula 9
in 10''

''Omejitev za modula 9
in 10''

Ni omejitev.

Odobritev za uporabo mehanskih Trenutno N/U glede del 66 licence. Ni omejitev.
komponent v operaciji po opravljenem vzdrževanju komponent
Izda se nacionalna licenca za vzdrževanje zrakoplova in komponent
kategorije D1.

Predvsem električne Odobritev za uporabo električnih
komponente in
komponent in / ali komponent
avionika
avionike v operaciji

Predvsem
mehanske
komponente

Letala s turbinskimi
motorji

15. člen omejen na mehanske
komponente

ICAO tip I
AMS - samo
komponente

Sprostitev zrakoplova v obratova- Kategorija C in kategorija A ter B2
nje je omejena na električno nape- (za A ustrezna podkategorija A1,
ljavo in zamenjavo enot avionike, A2, A3 ali A4)
odvisno od tipa zrakoplova (letalo
/ helikopter) in tipa motorja (batni
/ turbinski) na baznem nivoju
vzdrževanja.

Kategorija C in
ustrezna
podkategorija B1.1,
1.2, 1.3 ali 1.4,
glede na rating za
tip zrakoplova

Veljajo omejitve, ki so
določene za kategorijo
B2.

Za odstranitev omejitve ''Omejitev za modula 9
in 10'' mora posameznik opraviti izpit iz naslednjih
modulov za licenco po delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10: Letalska zakonodaja.

Za odstranitev omejitve ''Omejitev za modula 9
in 10'' mora posameznik opraviti izpit iz naslednjih
modulov za licenco po delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10: Letalska zakonodaja.

Ni izpitov.

Ni izpitov.

Za odstranitev omejitev mora posameznik izpolniti
zahteve za odstranitev omejitev, ki so določene za
kategorijo B2.

Za odstranitev omejitev v posamezni podkategoriji
mora posameznik izpolniti zahteve za odstranitev
omejitev, ki so določene za podkategorije B1.1, 1.2,
1.3 ali 1.4.

Za odstranitev omejitev mora posameznik izpolniti
zahteve za odstranitev omejitev, ki so določene za
kategorijo B2.

102 / 9. 11. 2007

ICAO tip II –
AMS (A&P)/IRE
(E&E) - usposobljen
ost na nivoju kategorije
JAR-66 “A”

16. člen

ICAO tip I –
IRE (E&E)

Sprostitev zrakoplova v obratovanje je omejena na delo mehanika
in izključuje zamenjavo električne
napeljave in zamenjave komponent avionike odvisno od tipa
zrakoplova (letalo / helikopter) in
tipa motorja (batni / turbinski) na
baznem nivoju vzdrževanja.

Kategorija C in
kategorija A ter B2
(za A ustrezna
podkategorija A1,
A2, A3 ali A4)

Št.

Letala z batnimi
motorji

15. člen

ICAO tip I –
AMS (A&P)

Sprostitev zrakoplova v obratovanje je omejena na električno napeljavo in zamenjavo enot avionike,
odvisno od tipa zrakoplova (letalo
/ helikopter) in tipa motorja (batni
/ turbinski) na baznem nivoju
vzdrževanja.

ZAHTEVE PO UREDBI 2042/2003 – DEL 66

13802 /

ICAO tip II –
13. / 14. člen
AMS (A&P)/IRE
(E&E)- usposobljen ost na
nivoju kategorije
JAR-66 “A”

14. in 19. člen

ICAO tip II –
IRE (E&E)
kontrolor-inšpektor

ZAHTEVE PRED IZDAJO UREDBE 2042/2003 – DEL 66

Stran

Uradni list Republike Slovenije

13. / 14. člen

Helikopterji s
turbinskimi motorji

Brez sprostitve zrakoplova v obra- Podkategorija A3
tovanje. Samo linijsko vzdrževanje.
''Omejitev za modula 9
in 10''

Za odstranitev omejitve ''Omejitev za modula 9
in 10'' mora posameznik opraviti izpit iz naslednjih
modulov za licenco po delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10: Letalska zakonodaja.

ZAHTEVE PO UREDBI 2042/2003 – DEL 66

Matematika
Fizika
Temelji elektrotehnike
Osnove elektronike
Digitalne tehnike/sistemi elektronskih instrumentov
Materiali in strojna oprema

- Modul 7: Vzdrževalna praksa
- Modul 8: Osnove aerodinamike
- Modul 9: Človeški dejavniki
- Modul 10: Letalska zakonodaja
- Modul 11A: Aerodinamika, konstrukcije in sistemi turbinskih letal
- Modul 11B: Aerodinamika, konstrukcije in sistemi letal z batnim motorjem

SEZNAM MODULOV – v preglednici so moduli označeni z “M”:

– A4 in B1.4 Helikopterji z batnimi motorji.

– A3 in B1.3 Helikopterji s turbinskimi motorji,

– A2 in B1.2 Letala z batnimi motorji,

– A1 in B1.1 Letala s turbinskimi motorji,

- Modul 12:
- Modul 13:
- Modul 14:
- Modul 15:
- Modul 16:
- Modul 17:

Aerodinamika, konstrukcije in sistemi helikopterjev
Aerodinamika, konstrukcije in sistemi zrakoplova
Pogon
Motor s plinsko turbino
Batni motor
Propeler

Podkategorije za kategoriji A in B1, ki se nanašajo na kombinacije letal, helikopterjev, turbinskih in batnih motorjev. Te podkategorije so:

– Kategorija C.

– Kategorija B2,

– Kategorija B1,

– Kategorija A,

Kategorije in podkategorije licenc po UREDBI 2042/2003 – del 66 so:

- Modul 1.
- Modul 2:
- Modul 3:
- Modul 4.
- Modul 5:
- Modul 6:

**

*

ICAO tip II –
AMS (A&P)/IRE
(E&E) - usposobljen
ost na nivoju kategorije
JAR-66 “A”

ZAHTEVE PRED IZDAJO UREDBE 2042/2003 – DEL 66

Uradni list Republike Slovenije
Št.

102 / 9. 11. 2007 /
Stran

13803

13. člen

ICAO tip II – AMS
(A&P)

Sprostitev zrakoplova v
obratovanje je omejena na
delo mehanika in izključuje
zamenjavo električne napeljave in zamenjave komponent avionike, odvisno od
tipa zrakoplova (letalo/helikopter) in tipa motorja (batni
/turbinski) na osnovnem
nivoju vzdrževanja.

Pregled trenutnih
pooblastil

Za odstranitev omejitve ''Izključeni električni sistemi'' mora posameznik opraviti
izpit iz naslednjih modulov za licenco po
delu 66:
M3: Temelji elektrotehnike,
M4: Osnove elektronike,
M5: Digitalne tehnike / Sistemi elektronskih
instrumentov in delno M11B: Aerodinamika,
konstrukcije in sistemi letal z batnim motorjem – podmoduli 11.5, 11.6, 11.8 in 11.14.
Za odstranitev omejitve ''Izključeni hidravlični sistemi'' mora posameznik opraviti
izpit iz modula za licenco po delu 66: delno
M11B: Aerodinamika, konstrukcije in sistemi
letal z batnim motorjem – podmodul 11.11.
Za odstranitev omejitve ''Izključeni sistemi pnevmatike/ vakuuma in sistemi klimatizacije in uravnavanja tlaka v kabini''
mora posameznik opraviti izpit iz modula za
licenco po delu 66: delno M11B: Aerodinamika, konstrukcije in sistemi letal z batnim
motorjem – podmodula 11.4 in 11.16.

"Izključeni električni sistemi, razen za
vpisane tipe letal ob
zamenjavi licence"

''Izključeni hidravlični sistemi, razen
za vpisane tipe
letal ob zamenjavi
licence''
''Izključeni sistemi
pnevmatike/ vakuuma in sistemi
klimatizacije in
uravnavanja tlaka
v kabini, razen za
vpisane tipe letal ob
zamenjavi licence''

Podkategorija B1.2
Letalo z batnimi motorji.

Pogoji za izbris omejitve **

Omejitve licence

Kategorija licence po delu
66 (konverzija, ki je odvisna od ratinga za tip obstoječega dovoljenja) *

Št.

Letala z batnimi
motorji – vpis
tipov zrakoplovov pod 5700
kg

Pravilnik o strokovni
Vpisani tipi
izobrazbi, strokovnem zrakoplovov
usposabljanju, izpitih,
dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in letalskega
osebja tehnične priprave
(Uradni list SFRJ, št.
35/87, 12/88-popr. in
8/89)

ZAHTEVE PO UREDBI 2042/2003 – DEL 66

13804 /

Slovensko dovoljenje, ekvivalentno
licenci ICAO

ZAHTEVE PRED IZDAJO UREDBE 2042/2003 – DEL 66

Pogoji za konverzijo dovoljenj letalskega mehanika tip I in dovoljenj letalskega mehanika tip II v licence, izdane na podlagi Uredbe 2042/2003 (del 66)
(mali zrakoplovi z maso MTOM do 5700 kg)

Priloga B

Stran

102 / 9. 11. 2007
Uradni list Republike Slovenije

Podkategorija B1.4
Helikopter z batnimi motorji

Helikopterji z
batnimi motorji
– vpis tipov
zrakoplovov od
3175 kg

Za odstranitev omejitve ''Izključeno vzdrževanje propelerjev'' mora posameznik
opraviti izpit iz modula za licenco po delu
66:
delno M17: Propeler – podmodul 17.6.

"Izključeno vzdrževanje propelerjev,
razen za vpisane
tipe letal ob zamenjavi licence"

"Izključeni električni sistemi, razen za
vpisane tipe helikopterjev ob zamenjavi licence"

Za odstranitev omejitve ''Izključeni električni sistemi'' mora posameznik opraviti
izpit iz naslednjih modulov za licenco po
delu 66:
M3: Temelji elektrotehnike,
M4: Osnove elektronike,
M5: Digitalne tehnike / Sistemi elektronskih
instrumentov.

''Omejitev za modu- Za odstranitev omejitve ''Omejitev za mola 9 in 10''
dula 9 in 10'' mora posameznik opraviti
izpit iz naslednjih modulov za licenco po
delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10: Letalska zakonodaja.

Za odstranitev omejitve ''Izključeni električni sistemi'' mora posameznik opraviti
izpit iz naslednjih modulov za licenco po
delu 66:
M3: Temelji elektrotehnike,
M4: Osnove elektronike,
M5: Digitalne tehnike / Sistemi elektronskih
instrumentov in delno M11A: Aerodinamika,
konstrukcije in sistemi letal s turbinskim
motorjem – podmoduli 11.5, 11.6, 11.8 in
11.14.

"Izključeni električni sistemi, razen za
vpisane tipe letal ob
zamenjavi licence"

Št.

Opomba 1: Licenca se izda
na osnovi ratinga za tip.

Podkategorija B1.1
Letalo s turbinskimi motorji.

Za odstranitev omejitve ''Izključeno vzdrževanje propelerjev'' mora posameznik
opraviti izpit iz modula za licenco po delu
66: delno M17: Propeler – podmodul 17.6.

''Omejitev za modu- Za odstranitev omejitve ''Omejitev za mola 9 in 10''
dula 9 in 10'' mora posameznik opraviti
izpit iz naslednjih modulov za licenco po
delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10: Letalska zakonodaja.

"Izključeno vzdrževanje propelerjev,
razen za vpisane
tipe letal ob zamenjavi licence"

ZAHTEVE PO UREDBI 2042/2003 – DEL 66

Letala s turbinskimi motorji
– vpis tipov
zrakoplovov
pod 5700 kg

ZAHTEVE PRED IZDAJO UREDBE 2042/2003 – DEL 66

Uradni list Republike Slovenije
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13805

14. člen

Vpis tipov zrakoplovov pod
5700 kg

Sprostitev zrakoplova v
obratovanje je omejena na
električno napeljavo in zamenjavo enot avionike, odvisno
od tipa zrakoplova (letalo /
helikopter) in tipa motorja
(batni / turbinski) na osnovnem nivoju vzdrževanja.

Kategorija A in B2
(za A ustrezna
podkategorija A1,
A2, A3 ali A4)

Za odstranitev omejitve "Izključen sistem
avtomatskega letenja" mora posameznik
opraviti izpit iz modula za licenco po delu
66: M13: Aerodinamika, konstrukcije in
sistemi zrakoplova (13.3 – Avtomatsko
krmarjenje (ATA 22) in 13.4).

Za odstranitev omejitve ''Omejitev za modula 9 in 10'' mora posameznik opraviti
izpit iz naslednjih modulov za licenco po
delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10: Letalska zakonodaja.

''Omejitev za
modula 9 in 10''

Za kategorijo B2:
"Izključen sistem
avtomatskega
letenja, razen za
vpisane tipe letal/
helikopterjev ob
zamenjavi licence"

Za odstranitev omejitve ''Licenca je izdana
na osnovi ratinga za tip '' mora posameznik opraviti izpit iz modula 12 za licenco
po delu 66: Aerodinamika, konstrukcije in
sistemi helikopterjev.

''Licenca je izdana
na osnovi ratinga
za tip''
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ICAO tip II –
IRE
(E&E)

Za odstranitev omejitve ''Izključeni električni sistemi'' mora posameznik opraviti
izpit iz naslednjih modulov za licenco po
delu 66:
M3: Temelji elektrotehnike,
M4: Osnove elektronike,
M5: Digitalne tehnike / Sistemi elektronskih
instrumentov.

Za odstranitev omejitve ''Omejitev za modula 9 in 10'' mora posameznik opraviti
izpit iz naslednjih modulov za licenco po
delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10: Letalska zakonodaja.

''Omejitev za
modula 9 in 10''

"Izključeni električni sistemi, razen za
vpisane tipe helikopterjev ob zamenjavi licence"

Za odstranitev omejitve ''Licenca je izdana
na osnovi ratinga za tip '' mora posameznik opraviti izpit iz modula 12 za licenco
po delu 66: Aerodinamika, konstrukcije in
sistemi helikopterjev.

''Licenca je izdana
na osnovi ratinga
za tip''

Št.

Opomba 1: Licenca se izda
na osnovi ratinga za tip.

Podkategorija B1.3
Helikopter s turbinskimi
motorji

Za odstranitev omejitve
''Izključeni hidravlični sistemi'' mora
posameznik opraviti izpit iz modula za licenco po delu 66: Modul 12: Aerodinamika
helikopterja, Struktura in Sistemi.

''Izključeni hidravlični sistemi helikopterja, razen za
vpisane tipe helikopterjev ob zamenjavi licence''

ZAHTEVE PO UREDBI 2042/2003 – DEL 66

13806 /

Helikopterji s
turbinskimi motorji – vpis zrakoplovov pod
3175 kg

ZAHTEVE PRED IZDAJO UREDBE 2042/2003 – DEL 66

Stran
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13. in 19. člen

14. in 19. člen

ICAO tip II –
AMS
(A&P)
kontrolor-inšpektor

ICAO tip II –
IRE
(E&E)
kontrolor-inšpektor

Sprostitev zrakoplova v
obratovanje je omejena na
delo mehanika in izključuje
zamenjavo električne napeljave in zamenjave komponent avionike, odvisno od
tipa zrakoplova (letalo/ helikopter) in tipa motorja (batni
/ turbinski) na osnovnem
nivoju vzdrževanja.
Sprostitev zrakoplova v
obratovanje je omejena
na električno napeljavo in
zamenjavo enot avionike,
odvisno od tipa zrakoplova
(letalo / helikopter) in tipa
motorja (batni / turbinski) na
osnovnem nivoju vzdrževanja.

Vpis tipov zrakoplovov pod
5700 kg

Vpis tipov zrakoplovov pod
5700 kg

ZAHTEVE PRED IZDAJO UREDBE 2042/2003 – DEL 66

Veljajo omejitve,
ki so določene za
kategorijo B2.

Veljajo omejitve,
ki so določene za
posamezne podkategorije B1.1, 1.2,
1.3 ali 1.4, glede na
rating za tip zrakoplova.

Za odstranitev omejitev mora posameznik
izpolniti zahteve za odstranitev omejitev, ki
so določene za kategorijo B2.

Za odstranitev omejitev v posamezni podkategoriji mora posameznik izpolniti zahteve za odstranitev omejitev, ki so določene
za podkategorije B1.1, 1.2, 1.3 ali 1.4.
Št.

Kategorija C in
kategorija A ter B2
(za A ustrezna
podkategorija A1,
A2, A3 ali A4)

Kategorija C in ustrezna
podkategorija B1.1,
1.2, 1.3 ali 1.4, glede na
rating za tip zrakoplova.

Za odstranitev omejitve "Izključeni sistemi
navigacije/komunikacije – kompleksnejši
podsistemi" mora posameznik opraviti izpit
iz modula za licenco po delu 66: M13: Aerodinamika, konstrukcije in sistemi zrakoplova
(13.4 –
Komunikacije/navigacija (ATA 23/34) – kompleksnejši sistemi (ILS, MLS, FMS, TCAS,
ARINC ipd.).

''Izključeni sistemi
navigacije / komunikacije – kompleksnejši sistemi,
razen za vpisane
tipe letal/ helikopterjev ob zamenjavi
licence"

za obe kategoriji
Za odstranitev omejitve ''Omejitev za mo''Omejitev za modu- dula 9 in 10'' mora posameznik opraviti
la 9 in 10''
izpit iz naslednjih modulov za licenco po
delu 66:
M9: Človeški dejavniki
M10:Letalska zakonodaja.

Za odstranitev omejitve "Izključeni sistemi
za vzdrževanje na letalu" mora posameznik opraviti izpit iz modula za licenco po
delu 66: M13: Aerodinamika, konstrukcije
in sistemi zrakoplova (13.10 – Sistemi za
vzdrževanje na letalu (ATA 45).

''Izključeni sistemi
za vzdrževanje na
letalu, razen za
vpisane tipe letal ob
zamenjavi licence"

ZAHTEVE PO UREDBI 2042/2003 – DEL 66
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Veljajo omejitve,
ki so določene za
posamezne podkategorije B1.1, 1.2,
1.3 ali 1.4, glede na
rating za tip zrakoplova.

Matematika
Fizika
Temelji elektrotehnike
Osnove elektronike
Digitalne tehnike/sistemi elektronskih instrumentov
- Modul 6: Materiali in strojna oprema

- Modul 1.
- Modul 2:
- Modul 3:
- Modul 4.
- Modul 5:

- Modul 7: Vzdrževalna praksa
- Modul 12:
- Modul 8:	  Osnove aerodinamike
- Modul 9: Človeški dejavniki
- Modul 13:
- Modul 10: Letalska zakonodaja
- Modul 14:
- Modul 11A: Aerodinamika, konstrukcije in sistemi turbinskih letal
- Modul 15:
- Modul 11B: Aerodinamika, konstrukcije in sistemi letal z batnim mo- - Modul 16:
torjem
- Modul 17:

SEZNAM MODULOV (v preglednici so moduli označeni z “M”):

Za odstranitev omejitev mora posameznik
izpolniti zahteve za odstranitev omejitev, ki
so določene za kategorijo B2.

Za odstranitev omejitev v posamezni podkategoriji mora posameznik izpolniti zahteve za odstranitev omejitev, ki so določene
za podkategorije B1.1, 1.2, 1.3 ali 1.4.

Aerodinamika, konstrukcije in sistemi helikopterjev
Aerodinamika, konstrukcije in sistemi zrakoplova
Pogon
Motor s plinsko turbino
Batni motor
Propeler

Podkategorije za kategoriji A in B1, ki se nanašajo na kombinacije letal, helikopterjev, turbinskih in batnih motorjev. Te podkategorije so:
– A1 in B1.1 Letala s turbinskimi motorji,
– A2 in B1.2 Letala z batnimi motorji,
– A3 in B1.3 Helikopterji s turbinskimi motorji,
– A4 in B1.4 Helikopterji z batnimi motorji.

Kategorija C in kategorija A Veljajo omejitve,
ter B2 (za A ustrezna podka- ki so določene za
tegorija A1, A2, A3 ali A4)
kategorijo B2.

Kategorija C in
ustrezna
podkategorija B1.1,
1.2, 1.3 ali 1.4,
glede na rating za
tip zrakoplova
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**

Sprostitev zrakoplova v
obratovanje je omejena
na električno napeljavo in
zamenjavo enot avionike,
odvisno od tipa zrakoplova
(letalo / helikopter) in tipa
motorja (batni / turbinski) na
osnovnem nivoju vzdrževanja.

Sprostitev zrakoplova v
obratovanje je omejena na
delo mehanika in izključuje
zamenjavo električne napeljave in zamenjave komponent avionike, odvisno
od tipa zrakoplova (letalo /
helikopter) in tipa motorja
(batni / turbinski) na osnovnem nivoju vzdrževanja.

Št.

Kategorije in podkategorije licenc po UREDBI 2042/2003 – del 66 so:
– Kategorija A,
– Kategorija B1,
– Kategorija B2,
– Kategorija C.

16. člen

ICAO tip I –
IRE
(E&E)

Vpis tipov
zrakoplovov
pod 5700 kg

ZAHTEVE PO UREDBI 2042/2003 – DEL 66

13808 /

*

15. člen

ICAO tip I –
AMS
(A&P)

ZAHTEVE PRED IZDAJO UREDBE 2042/2003 – DEL 66

Stran
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Namenoma prazno
Intentionally blank

Zunanja stran

Namenoma prazno
Intentionally blank

SI OBRAZEC - SI FORM

Izdano v skladu z ICAO standardi
Issued in accordance with ICAO standards

NATIONAL
AIRCRAFT AND COMPONENT
MAINTENANCE LICENCE

NACIONALNA
LICENCA ZA VZDRŽEVANJE
ZRAKOPLOVA in KOMPONENT

Republic of Slovenia
Ministry of transport

Republika Slovenija
Ministrstvo za promet

EVROPSKA UNIJA
EUROPEAN UNION

Priloga C

Št.

Št. licence:
Licence No.

Velja do:
Valid until:
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Vzorec licence
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Peþat ali žig organa izdajatelja:
Seal or stamp of issuing Authority:

Podpis uradnika, ki izdaja in datum:
Signature of issuing officer and date:

Organ izdaje dovoljenja:
Issuing Authority:

Podpis imetnika:
Signature of holder:

Državljanjstvo:
Nationality:

Naslov imetnika:
Address of holder:

Datum in kraj rojstva:
Date and place of birth:

Polno ime imetnika:
Full name of holder:

Številka licence:
Licence Number:

B

G

S

E2

E1

D2

D1

Št. licence:
Licence No.

Rezerviran
Reserved

Baloni
Baloons

Jadralna letala
Gliders

Struktura
Structure

Batni motorji
Piston Engines

Turbinski motorji
Turbine engines

Elektronske in elektriþne komponente
Electronic and electrical components

Mehanske komponente
Mechanical components

KATEGORIJE
CATEGORIES

Št. licence:
Licence No.

Komponenta, tip
zrakoplova
Component,A/C Type

RATINGI
RATINGS
Kategorija
Category

Uradni žig in datum
/ Official Stamp &
Date
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Notranja stran

1. This licence must be signed by the holder and be
accompanied by an identity document containing a
photography of the licence holder.
2. Endorsement of a categories on the page(s) entitled)
CATEGORIES only does not permit the holder to issue a
certificate of release to service for an aircraft.
3. This licence meets the intent of ICAO Annex I. It is valid
in Republic of Slovenia only
4. This licence remains valid until the date specified on the
limitations page unless previously suspended or revoked.
5. The privileges of this licence may not be exercised unless
in the preceding two year period the holder has had either
six month of maintenance experience in accordance with
the privileges granted by the licence, or met the provision
for the issue of the appropriate privileges.

Conditions:

1. To licenco mora podpisati imetnik spremljati pa jo mora
dokument za izkazovanje identitete, s fotografijo imetnika
licence.
2. Vpis in potrditev kategorije samo na strani z naslovom
KATEGORIJE ne dovoljuje imetniku, da izdaja potrdila o
sprostitvi zrakoplova v obratovanje.
3. Ta licenca izpolnjuje namen ICAO Priloge 1. Velja samo
v Republiki Sloveniji.
4. Ta licenca ostaja veljavna do datuma, navedenega na
straneh omejitev, þe ni prej zaþasno ukinjena ali preklicana
5. Privilegijev te licence ni mogoþe izvajati, þe imetnik v
predhodnem dveletnem obdobju ni imel šestmeseþnih.
izkušenj z vzdrževanjem skladno s privilegiji, ki jih daje
licenca, ali þe ni izpolnjeval doloþb za odobritev ustreznih
privilegijev.

Št.

Država izdaje:
State of licence issue:

13810 /

Pogoji

Stran
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USTAVNO SODIŠČE

5080.

Odločba o ugotovitvi, da Zakon o pravdnem
postopku ni v neskladju za Ustavo, in odločba
o zavrnitvi ustavne pritožbe

Številka: Up-2089/06-31
U-I-106/07
Datum: 18. 10. 2007

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in v
postopku odločanja o ustavni pritožbi Mihaele Žavbi, Kamnik,
in Irme Kovačič, Lukovica, ki ju zastopa Alenka Reisner, odvetnica v Domžalah, na seji 18. oktobra 2007

o d l o č i l o:
1. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99,
96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04, 36/04 – ur. p. b., 52/07 in 73/07
– ur. p. b.) ni v neskladju z Ustavo.
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II
Ips 346/2006 z dne 13. 7. 2006 se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Ustavno sodišče je z odločbo št. Up-324/05 z dne
6. 4. 2006 (Uradni list RS, št. 43/06 in 54/06 in OdlUS XV,
46) razveljavilo sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 658/2003
z dne 12. 1. 2005 o zavrženju revizije. Razveljavljeni sklep je
temeljil na stališču, da ima v primerih, ko stranka z isto tožbo
uveljavlja več zahtevkov, navedba zgolj ene skupne vrednosti
spornega predmeta enake posledice kot nenavedba vrednosti
spornega predmeta. Ustavno sodišče je zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo odločanje z navodilom, naj pri ponovnem
odločanju upošteva, da pritožnici glede navedbe vrednosti
spornega predmeta nista bili pozvani na dopolnitev tožbe ter
da pritožnici zaradi pasivnosti sodišča ne smeta trpeti škodljivih
posledic, zato naj skladno z zahtevo iz 22. člena Ustave poskrbi
za enako obravnavanje pritožnic.
2. Vrhovno sodišče je s sklepom št. II Ips 346/2006 z dne
13. 7. 2006 revizijo ponovno zavrglo na podlagi stališča, da
postopka po 108. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ki je izrazito enostranski, v revizijskem postopku
ni več mogoče izpeljati brez posega v enakopraven položaj
strank: določba tretjega odstavka 44. člena ZPP, po kateri je
vrednost spornega predmeta mogoče ugotavljati najkasneje
do začetka glavne obravnave, v tej fazi postopka onemogoča
zagotovitev kontradiktornosti, s tem ko revizije nima nobena od
strank, pa je zagotovljena njuna enakost.
3. Zoper sklep Vrhovnega sodišča o zavrženju revizije sta
pritožnici ponovno vložili ustavno pritožbo, v kateri zatrjujeta kršitve 14., 22., 25. in 33. člena Ustave. Vztrajata na stališču, da
sta postavili dva zahtevka (po enega zoper vsakega toženca)
in da je vrednost posameznega zahtevka jasno razvidna iz tožbenih navedb, zaradi česar bi jo Vrhovno sodišče lahko samo
ugotovilo. Ponovno poudarjata dolžnost sodišča, da tožnika
pozove na določitev vrednosti spornega predmeta oziroma da
se prepriča o pravilnosti navedene vrednosti. Ne strinjata se s
stališčem, da bi ugotavljanje vrednosti spornega predmeta v
postopku z revizijo povzročilo neenakopraven položaj strank.
Odločitev po njunem mnenju posega tudi v lastninsko pravico
drugih lastnikov v stanovanjsko poslovni stavbi.

4. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-2089/06 z dne
30. 11. 2006 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. Ustavna pritožba je bila v skladu s 56. členom tedaj veljavnega
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju ZUstS/94) poslana Vrhovnemu sodišču, ki nanjo
ni odgovorilo.
5. V skladu z 22. členom Ustave je bila ustavna pritožba
poslana nasprotnima strankama v pravdnem postopku Mariji
Al-Daghistani in Nabilu Al-Daghistaniju. V odgovoru na navedbe v ustavni pritožbi navajata, da v celoti sprejemata odločitev
in obrazložitev Vrhovnega sodišča. Navedbe pritožnic v ustavni
pritožbi ocenjujeta za pavšalne in neobrazložene, zato Ustavnemu sodišču predlagata, naj ustavno pritožbo zavrže oziroma
kot neutemeljeno zavrne. Odgovor nasprotnih udeležencev je
bil poslan pritožnicama, ki nanj nista odgovorili.
6. Ker ZPP nima izrecne določbe, kako ravnati, ko v
primerih iz 45. člena ZPP postopek po 108. členu ZPP ni bil
izveden v fazi predhodnega preizkusa tožbe, se je v postopku
odločanja o ustavni pritožbi zastavilo vprašanje, ali je zato
ZPP, na razlagi katerega temelji izpodbijani sklep, v neskladju
z Ustavo. Ustavno sodišče je zato s sklepom št. Up-2089/06 in
U-I-106/07 z dne 29. 3. 2007 odločilo, da na podlagi drugega
odstavka 59. člena ZUstS/94 začne postopek presoje skladnosti ZPP z Ustavo. Odločitev o začetku postopka za oceno
ustavnosti te določbe je v skladu s prvim odstavkom 28. člena
ZUstS/94 poslalo v odgovor Državnemu zboru. Državni zbor
ni odgovoril.
B. – I.
7. V premoženjskih sporih je revizija praviloma dovoljena,
če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega
1.000.000 tolarjev (drugi odstavek 367. člena ZPP). Navedba
vrednosti spornega predmeta je obvezna sestavina tožbe,
zato mora nanjo sodnik paziti ob predhodnem preizkusu tožbe. Če ugotovi, da vrednost spornega predmeta ni navedena
ali da je navedena nepopolno (npr. v taksnih ali odvetniških
točkah) ali v primeru sosporništva ali objektivne kumulacije
nedenarnih zahtevkov z različno podlago nediferencirano (ali
drugače neustrezno), pa sta stvarna pristojnost ali pravica do
revizije odvisni od vrednosti spornega predmeta, mora ukrepati
po določbah 108. člena ZPP. Tožbo mora vrniti v popravo tudi,
ko je od vrednosti spornega predmeta odvisna zgolj pravica do
revizije. Člen 45 ZPP namreč določa: "Če se tožbeni zahtevek
ne nanaša na denarni zahtevek in je pristojnost ali pravica
do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, tožeča
stranka pa v tožbi ne navede vrednosti spornega predmeta,
ravna sodišče po določbah 108. člena, ki veljajo za nepopolne
vloge." Posledic za primer, če sodišče to svojo dolžnost opusti,
ZPP ne določa.
8. Če od navedbe vrednosti spornega predmeta nista
hkrati odvisni tudi stvarna pristojnost in vrsta postopka, nenavedba ali neustrezna navedba vrednosti spornega predmeta
ne preprečuje meritorne presoje, temveč zgolj preizkus dovoljenosti revizije. Zato se lahko zgodi, da sodišče prve stopnje to
vprašanje pri predhodnem preizkusu tožbe prezre in postane
pomembno šele v postopku z revizijo, tj. po pravnomočnosti
 Drugi odstavek 180. člena ZPP določa: "Če je pristojnost
sodišča ali pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, pa predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, mora
tožeča stranka v tožbi navesti tudi vrednost spornega predmeta."
Enaka zahteva izhaja tudi iz drugega odstavka 44. člena ZPP.
 J. Zobec v: Pravdni postopek, zakon s komentarjem (red.
L. Ude in A. Galič), Založba Uradni list Republike Slovenije in GV
Založba, Ljubljana 2005, str. 239; glej tudi odločbo Ustavnega sodišča št. Up-82/98 z dne 10. 5. 2000 (OdlUS IX, 137).
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sodbe. Vprašanje, ali je v takšnih primerih ustavnoskladno ravnanje Vrhovnega sodišča, ki revizijo zavrže, čeprav tudi sodišče ni izpolnilo svoje dolžnosti in stranke pozvalo na dopolnitev
tožbe, je Ustavno sodišče že presojalo v odločbi št. Up-324/05.
Izhajalo je s stališča, po katerem dejstvo, da je sodišče opustilo
dolžnost iz 45. člena ZPP, ne sme biti v škodo tožeče stranke.
Ta bi bila namreč z zavrženjem revizije obravnavana neenako
v razmerju do tistih tožnikov, ki jih je sodišče v enakih primerih
pozvalo na dopolnitev tožbe. Ustavno sodišče je zato sklep
o zavrženju revizije razveljavilo in zadevo vrnilo Vrhovnemu
sodišču v novo odločanje.
9. Vrhovno sodišče je ponovno odločilo, da se revizija
pritožnic zavrže. Po mnenju Vrhovnega sodišča razlaga določb
ZPP onemogoča spoštovanje pravice pritožnic do enakega
varstva pravic brez hkratne nove kršitve pravice iz 22. člena
Ustave v škodo tožene stranke. Sklep Vrhovnega sodišča
temelji na stališču, da v revizijskem postopku ni več mogoče
izpeljati postopka po 108. členu ZPP brez posega v enakopravnost pravdnih strank. Oviro za izvedbo tega postopka po
vložitvi revizije Vrhovno sodišče vidi v razlagi tretjega odstavka
44. člena ZPP, ki naj bi po začetku obravnavanja glavne stvari
pred sodiščem prve stopnje onemogočala vzpostavitev kontradiktornosti glede vprašanja (pravilne oziroma ustrezne) navedbe vrednosti spornega predmeta. Tretji odstavek 44. člena ZPP
za primere, ko tožeča stranka v tožbi navede očitno previsoko
ali prenizko vrednost spornega predmeta, tako da nastane
vprašanje o stvarni pristojnosti ali pravici do revizije, določa, da
se mora sodišče najpozneje na glavni obravnavi pred začetkom
obravnavanja glavne stvari na hiter in primeren način prepričati o pravilnosti navedene vrednosti ter o tem takoj odločiti s
sklepom, zoper katerega ni posebne pritožbe. Vrednosti spornega predmeta, ki jo je navedel tožnik, naj bi bilo torej mogoče
ugovarjati le do začetka obravnavanja glavne stvari. Ker je ta
trenutek ob vložitvi revizije že mimo, bi izvedba postopka po
108. členu ZPP v postopku z revizijo po presoji Vrhovnega sodišča toženca prikrajšala za pravico do izjave v zvezi z določitvijo
vrednosti spornega predmeta. Zato je v primeru, če vrednost
spornega predmeta v tožbi ni bila (ustrezno, diferencirano)
navedena in sodišče prve stopnje ob predhodnem preizkusu
tožbe tožeče stranke ni pozvalo na dopolnitev tožbe, možen le
sklep, da nobena od strank nima pravice do revizije. Pravilo,
da zaradi pasivnosti sodišča stranki ne smeta trpeti škodljivih
posledic, po mnenju Vrhovnega sodišča lahko velja le, če ga
je mogoče uresničiti brez posega v ustavne pravice katere od
strank. Dolžnost sodišča skrbeti za pravice pravdnih strank, pa
po prepričanju Vrhovnega sodišča ne gre tako daleč, da bi bilo
treba tožeči stranki za ceno njenega enakega obravnavanja
po tem, ko je revizija že vložena, omogočiti, da z naknadno in
enostransko določitvijo vrednosti spornega predmeta odloči, ali
je bodisi njena bodisi nasprotnikova revizija sploh dovoljena.
10. Takšna razlaga je glede na veljavno zakonsko besedilo možna in jo Ustavno sodišče sprejema kot ustavno skladno.
Zato je moralo Ustavno sodišče odgovoriti na vprašanje, ali je
ZPP v neskladju z Ustavo, ker ne omogoča, da bi se, kadar sodišče v primeru nenavedene ali neustrezno navedene vrednosti
spornega predmeta ne pozove tožnika k dopolnitvi tožbe, od
njene navedbe pa je odvisna pravica do revizije, ta vrednost
določila kasneje. Ustavno sodišče je sporno ureditev preizkusilo z vidika zahtev, ki izhajajo iz načela enakosti pred zakonom
(drugi odstavek 14. člena Ustave) in iz načela enakega varstva
pravic (22. člen Ustave).
11. Ustava pravice do revizije kot izrednega pravnega
sredstva proti drugostopenjski sodni odločbi ne zagotavlja.
Odločitvi zakonodajalca je prepuščeno, ali bo to pravno sredstvo dopustil ali ne in pod kakšnimi pogoji. Vendar pa tako
Ustavno sodišče kot Evropsko sodišče za človekove pravice
 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-21/02 z dne 12. 9. 2002
(Uradni list RS, št. 83/02 in OdlUS XI, 166).
 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-736/04 z dne 9. 1. 2006
(Uradni list RS, št. 127/06).
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v svojih odločitvah pogosto poudarjata, da mora, če zakonodajalec neko pravno sredstvo dopusti, postopek s tem pravnim sredstvom ustrezati ustavnim zahtevam. To v kontekstu
obravnavane zadeve pomeni, da mora biti pravno sredstvo pod
enakimi pogoji dostopno vsem. Ustavno sodišče je že odločilo,
da ustavna določba o enakem varstvu pravic obvezuje zakonodajalca, da posamezne sodne in druge pravne postopke uredi
tako, da so v posameznem postopku glede varstva pravic vsi v
enakem položaju oziroma da jim je zagotovljen enak standard
pravnega varstva.
12. Ustavno sodišče skladnosti sporne ureditve z Ustavo
še ni presojalo. Pač pa je Ustavno sodišče v postopkih z ustavno pritožbo že večkrat potrdilo, da odločitve sodišč o zavrženju
revizije v zvezi z (ne)navedbo vrednosti spornega predmeta
lahko posegajo v človekovo pravico do enakega varstva pravic
v postopku (22. člen Ustave). Izhodišče ustavnosodne presoje
je bilo, da mora sodišče v postopku stranki (tožnika in toženca)
obravnavati enakopravno ter jima zagotoviti enake možnosti za
uveljavljanje njunih pravic – tudi možnosti obeh strank, da si s
pravočasno navedbo vrednosti spornega predmeta zagotovita
pravico do vložitve revizije. V ustavnosodni presoji so se tako
izoblikovali naslednji standardi:
– Tožnik mora vrednost spornega predmeta navesti v tožbi. Če je ne, mora sodišče postopati po pravilih o ravnanju z nepopolnimi vlogami. Kadar sodišče zaradi dopolnitve nepopolne
vloge (tožbe) določi tožniku rok za dopolnitev, se ob dopolnitvi
v danem roku šteje, da je vloga že od vsega začetka popolna,
ne glede na to, kdaj in kako je sodišče zahtevalo dopolnitev
(odločba Ustavnega sodišča št. Up-82/98).
– Enaka možnost kot tožniku, ki si možnost vložitve revizije zagotovi z navedbo vrednosti spornega predmeta v tožbi,
mora biti zagotovljena tudi tožencu. Zato mora sodišče šteti, da
je vrednost spornega predmeta navedena pravočasno tudi, če
ni bila navedena že v tožbi, pač pa je nato toženec zahteval, da
bodisi sodišče bodisi tožnik določi vrednost spornega predmeta
(odločba Ustavnega sodišča št. Up-184/95 z dne 10. 7. 1997,
OdlUS VI, 184).
– Toženec, ki ni sam ugotovil, da v tožnikovi tožbi ni navedeno vse, kar bi po zakonu moralo biti, in ni zahteval, naj se
opredeli vrednost spornega predmeta, kršitve človekovih pravic
ne more utemeljiti s sklicevanjem na to, da sodišče ni ravnalo
po 45. členu ZPP in tožbe vrnilo v popravo. Takšno ravnanje
sodišča, tudi če gre morda za kršitev zakona (česar Ustavno
sodišče ne presoja), ne dosega tiste stopnje, ki bi omogočala
sklep, da je bila pritožniku kršena človekova pravica do enakega varstva pravic v postopku, saj strank glede možnosti, da
si zagotovita pravico do revizije, ni postavilo v neenakopraven
položaj.
13. Z vidika enakega obravnavanja pravdnih strank konkretnega postopka obravnavana zakonska ureditev ni ustavno sporna: stranki imata glede možnosti navedbe vrednosti
spornega predmeta enak položaj – obe lahko vplivata na navedbo ustrezne vrednosti spornega predmeta. Če tega ne
storita (pravočasno), pravice do revizije nima nobena. V odločbi št. Up-324/05 je Ustavno sodišče izhajalo iz širše razlage
22. člena Ustave, ki presega enakopravnost strank v okviru
konkretnega pravdnega postopka. Upoštevalo je zahtevo po
nearbitrarni uporabi predpisa v odnosu do vsakega posameznika in s tem kriterije iz drugega odstavka 14. člena Ustave.
14. Takšno razlago 22. člena Ustave je Ustavno sodišče
uporabilo tudi pri presoji vprašanja morebitne neustavnosti
ZPP, ki se je zastavilo v obravnavani zadevi. Zahteva po enakosti je v tem pogledu širša, saj ne zahteva le enakopravnega
obravnavanja strank konkretnega postopka, temveč vseh naslovnikov pravne norme. Načelo enakosti terja, da imajo enake
pravice in dolžnosti vsi tisti posamezniki in pravne osebe, ki
sodijo v isto skupino, in da so si primeri, v katerih se podobno
 P. Jambrek, člen 22 (enako varstvo pravic), v: L. Šturm (ur.),
Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske
državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 243.
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(enako) odloča, med seboj v bistvenem podobni (enaki). Če
so med primeri, ki so predmet odločanja, bistvene razlike, je
treba te primere drugače obravnavati, a spet tako, da imajo iste
pravne posledice primeri, ki so si v bistvenem podobni oziroma enaki. Pri tipiziranju subjektov in primerov je pomembno v
množici primerov (po)iskati njihove skupne bistvene lastnosti in,
upoštevajoč te lastnosti, izrekati enake pravne posledice.
15. Po oceni Ustavnega sodišča ureditev v ZPP tem zahtevam zadosti. Za vse velja enako pravilo, da je temeljni kriterij
za dovoljenost revizije vrednost spornega predmeta in da mora
tožeča stranka vrednost spornega predmeta navesti v tožbi.
Takšna ureditev strankam ne onemogoča, da enako kot vsi
drugi poskrbijo za varstvo svojega procesnega položaja: tožnik
tako, da v tožbi navede vrednost spornega predmeta, toženec
pa tako, da na pomanjkanje te procesne predpostavke pravočasno opozori.
16. Prav tako za vse velja enako pravilo, da mora sodišče ravnati po 45. členu ZPP, če tožba ni popolna. Ta določba
zavezuje sodišče, da v vseh primerih, kjer vrednost spornega
predmeta ni navedena oziroma ni navedena ustrezno, je pa
od njene navedbe odvisna pravica do revizije, stranko pozove,
naj tožbo ustrezno dopolni. Ravnanja sodišča prve stopnje, ki
lahko to določbo v posameznih primerih tudi spregleda, Ustavno sodišče v okviru postopka za oceno ustavnosti predpisa ne
more presojati. Na mestu pa je vprašanje, ali bi zakon moral za
primere, ko nepopolnost tožbe ugotovi šele Vrhovno sodišče,
predvideti možnost naknadne določitve vrednosti spornega
predmeta.
17. Tudi kadar zakonodajalec odgovornost za zavarovanje strankinih pravic v določeni meri nalaga sodišču, to ne
pomeni, da stranke niso tudi same dolžne poskrbeti za varstvo
svojih pravic v postopku. Upoštevati je namreč treba, da je
pravdni postopek kot metoda varstva civilnih pravic predvsem
v individualnem interesu pravdnih strank. Zato je logično pričakovanje, da bodo predvsem stranke same s skrbno pripravo
in sodelovanjem v postopku skrbele za ustrezno varstvo svojih
pravic oziroma da bodo same nosile negativne posledice ne
dovolj skrbnega ravnanja v postopku. Stranke torej v postopku
nimajo samo pravic, temveč tudi odgovornost, da s svojim ravnanjem v postopku pripomorejo k uresničitvi teh pravic, s tem
pa tudi h kvaliteti sodnega varstva in k pospešitvi postopka.
18. Vseh podrobnosti ravnanja sodišča v konkretnem postopku, ob še tako natančno določenih postopkovnih pravilih,
po naravi stvari ni mogoče predvideti. Presoja z vidika splošne
enakosti vseh zato nujno zahteva kritičen pristop. Ne zadošča
zgolj ugotovitev, da določena kombinacija postopkovnih določb
glede na okoliščine posameznega primera lahko učinkuje različno, treba se je vprašati tudi, ali bi drugačna ureditev lahko
izključila vsakršen dvom o morebitnih novih neenakostih. Vsaj
enakovredno kot stališče, da veljavna ureditev v ZPP dopušča
neenako obravnavo strank, ki so bile pozvane na dopolnitev
tožbe, in strank, ki na dopolnitev tožbe niso bile pozvane,
je namreč mogoče zagovarjati tudi stališče, da bi možnost
kasnejše določitve vrednosti spornega predmeta (čeprav pod
predpostavko, da bi se o tem vprašanju lahko predhodno izjavili
obe pravdni stranki) lahko postavila v neenak položaj tiste, ki so
vrednost spornega predmeta navedli ob vložitvi tožbe (bodisi
samoiniciativno bodisi po pozivu sodišča), in tiste, ki so imeli
to možnost v revizijskem postopku. Ni namreč izključeno, da
bi neposreden interes za ali proti vložitvi revizije lahko vplival
na stranki, da pri določanju vrednosti spornega predmeta ne
bi imeli pred očmi izključno ekonomskega pomena spora. Prav
 Več M. Pavčnik: Argumentacija v pravu, Pravna fakulteta in
Cankarjeva založba, Ljubljana 2004, str. 125.
 A. Galič: Ustavno procesno pravo, GV Založba, Ljubljana
2004, str. 135 in 136.
 Nasprotno stališče bi ad absurdum vodilo do sklepa, da vsaka napaka sodišča, ne glede na to, ali pravna sredstva omogočajo
njeno odpravo ali ne, pomeni neenakost med strankami različnih
postopkov vsaj glede trajanja in stroškov postopka.
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tako ni vedno mogoče ugotoviti, ali je izostanek navedbe vrednosti spornega predmeta posledica nepopolnega predhodnega preizkusa tožbe ali zmotne ocene sodišča, da je vrednost
spornega predmeta ustrezno navedena. Ustavno sodišče pa
je že odločilo, da ni v neskladju z Ustavo, da Vrhovno sodišče
določbe ZPP o vrednosti spornega predmeta, ki je odločilna za
dopustnost revizije, presoja samostojno in pri tem ni vezano na
razlago stranke ali sodišča prve stopnje ter da mora sodišče
prve stopnje tudi ob ugotavljanju vrednosti spornega predmeta
pri določanju višine sodne takse upoštevati pravna stališča
Vrhovnega sodišča (sklep Ustavnega sodišča št. Up-613/02 z
dne 13. 11. 2003, OdlUS XII, 118). Ustavno sodišče je odločilo
tudi, da ne gre za kršitev človekovih pravic, če Vrhovno sodišče
glede vrednosti spornega predmeta kot pogoja za dopustnost
revizije ne upošteva celo okoliščine, da je bila dovolj visoka
vrednost določena s pravnomočnim sklepom sodišča, izdanim
med postopkom.
19. Ustavno sodišče tudi ni moglo spregledati dejstva, da
je revizija izredno pravno sredstvo, ki omogoča poseg v pravnomočne sodne odločbe. Institut pravnomočnosti, katerega
pomen poudarja tudi Ustava (158. člen), v pravdnem postopku na račun pravne varnosti na eni strani izključuje nadaljnje
razpravljanje o spornem razmerju (izključuje nadaljnja pravna
sredstva), na drugi strani pa pomeni vezanost strank in sodišča
na vsebino sodne odločbe. Pravna varnost namreč terja, da
vsaka odločba doseže pravno stanje, v katerem je ni več mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti. V pravnomočne sodne
odločbe je z izrednimi pravnimi sredstvi mogoče posegati le v
primerih in po postopkih, določenih z zakonom.10 Ob takšnem
izhodišču je restriktiven pristop nujen tudi pri obravnavi vprašanja, do kdaj je mogoče navesti vrednost spornega predmeta.
20. Glede na vse navedeno je utemeljen sklep, da postopku, ki ga ZPP predvideva za določitev vrednosti spornega
predmeta, z vidika drugega odstavka 14. člena in z vidika
22. člena ni mogoče očitati neskladja z Ustavo (1. točka izreka).
Zato ravnanje sodišča prve stopnje, ki stranke ne pozove na
dopolnitev tožbe, ni v neskladju z Ustavo, če imata stranki na
razpolago mehanizme, da si revizijo zagotovita sami. Ni torej
v neskladju z Ustavo, če zakonodajalec skrb za zagotovitev
izrednih pravnih sredstev prepusti strankam samim.
B. – II.
21. Iz dolžnosti sodišča, da stranko v primeru nenavedbe
ali neustrezne navedbe vrednosti spornega predmeta pozove
na dopolnitev tožbe tudi, če je od te navedbe odvisna samo
pravica do revizije (45. člen ZPP), in posledic, če sodišče ne
ravna v skladu z navedeno zakonsko določbo, izhajata pritožnici tudi v ustavni pritožbi. Argumente, ki jih v prid svojim
stališčem navajata, je imelo Ustavno sodišče pred očmi, ko je
presojalo skladnost ZPP z Ustavo. Ker izpodbijani sklep temelji
na zakonski ureditvi, za katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da
ni v neskladju z Ustavo, je bilo treba iz enakih razlogov zavrniti
tudi očitke v ustavni pritožbi glede posledic nespoštovanja obveznosti, ki za sodišče izhajajo iz 45. člena ZPP.
22. Ustavno sodišče je sicer v odločbi št. Up-342/05 odločilo drugače. Vendar je po ponovni presoji argumentov in ob
 D. Wedam Lukić v članku "Ali naj bo dovoljenost revizije v
'diskreciji' Vrhovnega sodišča?" (Pravna praksa št. 36/07, str. 9)
navaja, da so bili v času priprave Zakona o pravdnem postopku
(Uradni list SFRJ, št. 4/77 in nasl. – ZPP/77) močni pritiski za ukinitev revizije, ki je bila do takrat redno pravno sredstvo, ker naj bi jo
stranke zlorabljale za zavlačevanje postopka. S tem, ko je revizija
postala izredno pravno sredstvo, naj bi se možnost, da bi jo stranke
vlagale zgolj zaradi zavlačevanja postopka, bistveno zmanjšala.
Paradoksalno je, da se danes rešitev, katere namen je bil ohraniti
revizijo, uporablja kot argument za njeno radikalno omejevanje.
10 Več L. Ude: Civilno procesno pravo, Uradni list Republike
Slovenije, Ljubljana 2002, str. 311, in T. Jerovšek, člen 158 (pravnomočnost), v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije,
Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana
2002, str. 1071 in nasl.
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upoštevanju izčrpno obrazloženega stališča Vrhovnega sodišča,
glede katerega je predhodno ugotovilo, da je ustavno skladno,
presodilo, da izpodbijani sklep v tem delu ne posega v ustavno
pravico pritožnic iz 22. člena Ustave (ki je v sodnih postopkih poseben izraz splošnega načela enakosti pred zakonom iz drugega
odstavka 14. člena Ustave). Nepopoln predhodni preizkus tožbe
je lahko kršitev zakona (česar Ustavno sodišče ne presoja), ne
zadostuje pa za sklep, da je bila pritožnicama kršena človekova
pravica do enakega varstva pravic, saj strank v konkretnem
postopku glede možnosti, da si zagotovita pravico do revizije, ni
postavilo v neenakopraven položaj.
23. Pritožnici vztrajata tudi na stališču, da sta postavili
dva zahtevka (po enega zoper vsakega toženca) in da je
vrednost posameznega zahtevka jasno razvidna iz tožbenih
navedb, zaradi česar bi jo Vrhovno sodišče lahko samo ugotovilo. Ustavno sodišče pojasnjuje, da pri stališču, da navedba
vrednosti spornega predmeta, kot sta jo navedli pritožnici, ni v
skladu z določbo drugega odstavka 41. člena ZPP, po kateri
mora biti vrednost spornega predmeta navedena posebej za
vsakega od tožencev, ne gre za vprašanje, ki bi posegalo na
raven ustavnih določb o človekovih pravicah, temveč gre zgolj
za vprašanje pravilnosti uporabe procesnega prava, o čemer
Ustavno sodišče ne odloča. Očitek o kršitvi 22. člena Ustave
je zato zavrnilo.
24. Z zatrjevanjem, da izpodbijana odločitev posega tudi
v lastninsko pravico drugih lastnikov v stanovanjsko poslovni
stavbi, pritožnici kršitve njune pravice do zasebne lastnine
(33. člen Ustave) ne moreta utemeljiti, morebitnega posega v
lastninsko pravico drugih pa pritožnici v njuni ustavni pritožbi
ne moreta uveljavljati.
25. Pritožnici zatrjujeta tudi kršitev 25. člena Ustave.
Ustava pravice do revizije kot izrednega pravnega sredstva
proti drugostopenjski sodni odločbi ne zagotavlja, zato zgolj z
zavrženjem revizije pritožnicama ta pravica ni mogla biti kršena. Drugih razlogov pritožnici ne navajata.
26. Ker ustavna pritožba ni utemeljena, jo je Ustavno
sodišče zavrnilo (2. točka izreka).
C.
27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena in prvega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – ZUstS) ter druge
alineje tretjega odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v
sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr.
Franc Grad, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Prvo točko izreka je sprejelo soglasno. Drugo točko izreka je
sprejelo s šestimi glasovi proti dvema, proti sta glasovala sod
nica Škrk in sodnik Ribičič.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

5081.

Odločba o razveljavitvi dela sodb Vrhovnega
sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in
sodbe Okrožnega sodišča v Novem mestu in
o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper navedene
sodbe v ostalem delu

Številka: Up-849/05-13
Datum: 18. 10. 2007

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Štefana Mitroviča, Novo mesto, ki ga zastopa Borut Škerlj,
odvetnik v Novem mestu, na seji 18. oktobra 2007

Uradni list Republike Slovenije
o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 237/2002 z dne 15. 4.
2005, sodba Vrhovnega sodišča št. Kp 1/2001 z dne 14. 12.
2001, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 824/2000 z
dne 19. 10. 2000 in sodba Okrožnega sodišča v Novem mestu
št. K 13/2000 z dne 25. 5. 2000 se razveljavijo v delu, ki se
nanaša na točko 2.) a. izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novem mestu, in se zadeva v tem delu vrne Okrožnemu sodišču
v Novem mestu v novo odločanje.
2. V ostalem delu se ustavna pritožba zoper navedene
sodbe zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik je bil pred Okrožnim sodiščem spoznan za krivega kaznivega dejanja umora po prvem odstavku 127. člena
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v
nadaljevanju KZ) in treh kaznivih dejanj poskusa umora po
prvem odstavku 127. člena v zvezi z 22. členom in z drugim
odstavkom 16. člena KZ. Navedena kazniva dejanja naj bi storil
tako, da naj bi po sporu s sorodniki v Srbiji s strelnim orožjem
najprej vzel življenje teti, nato pa naj bi poskušal umoriti še
I. R., R. R. in V. T., vendar dejanj ni dokončal, ker naj bi pri
streljanju zgrešil oziroma naj bi mu strelno orožje zatajilo. Vsa
dejanja naj bi storil oziroma poskušal storiti v stanju bistveno
zmanjšane prištevnosti. Okrožno sodišče mu je za dokončano
kaznivo dejanje umora izreklo kazen 10 let zapora, za vsakega
od poskusov umora kazen štirih let zapora, nato pa za vsa
dejanja skupaj enotno kazen 20 let zapora.
2. Zoper sodbo Okrožnega sodišča je njegov zagovornik
vložil pritožbo, ki jo je Višje sodišče zavrnilo. Tudi Vrhovno sodišče je kot pritožbeno sodišče zavrnilo zagovornikovo pritožbo
zoper sodbo Višjega sodišča. Pritožnikov zagovornik je nato
zoper vse tri sodbe vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo
je Vrhovno sodišče prav tako zavrnilo.
3. Pritožnik v ustavni pritožbi navaja, da je ves čas
kazenskega postopka vztrajal pri neposrednem zaslišanju
obremenilnih prič ter podajal različne predloge za izvedbo
razbremenilnih dokazov, vendar so bili ti predlogi zavrnjeni,
dokazi pa neizvedeni. Tako naj bi predlagal neposredno zaslišanje oškodovancev I. R., R. R. in V. T., ki so bili zaslišani
le prek mednarodne pravne pomoči v Srbiji, o čemer pritožnik
in njegov zagovornik nista bila obveščena. Obramba naj tako
ne bi mogla sodelovati v dokaznem postopku, postavljati
vprašanj in preverjati verodostojnosti obremenilnih dokazov.
Poleg tega naj bi obramba predlagala več razbremenilnih
dokazov v zvezi s streljanjem, ki naj bi bili neupravičeno
zavrnjeni. Sodišče bi tako po pritožnikovem mnenju moralo
zaslišati tri zidarje, ki so v kritičnem času opravljali delo v neposredni bližini in so bili po njegovih navedbah edine osebe,
ki z dogodkom niso bile povezane. M. V., ki je opravljal ogled,
bi povedal, da so na kraju kaznivega dejanja našli različno
strelivo, kar bi kazalo na več strelcev. Preiskovalni sodnik iz
Srbije bi pojasnil, da je zaradi velikega časovnega zamika
med dogodkom in začetkom preiskave prišlo do spreminjanja
sledov na kraju kaznivega dejanja. R. Č. bi pričala, da je
eden izmed sorodnikov oškodovancev iskal stike s pričami in
poskušal vplivati nanje tako, da bi obremenile pritožnika. Izvedenec puškar bi pomagal razjasniti različna dejstva v zvezi
z delovanjem orožja in položajem strelca pri dejanju. Pritožnik
je v kazenskem postopku izpodbijal tudi svojo prištevnost v
času dejanja. Oporekal je mnenju izvedenca, ki je ocenil, da
je bil pritožnik v času dejanja bistveno zmanjšano prišteven,
in predlagal izvedbo dodatnih zdravniških preiskav, zaslišanje
psihologinje ter postavitev izvedencev farmakologije in sodne
psihopatologije, ki bi pojasnila posledice sočasnega uživanja
zdravil in alkohola na pritožnikovo prištevnost v času kaznivega dejanja.
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4. Ker mu sodišče ni omogočilo sodelovanja pri zaslišanju
obremenilnih prič in ker je zavrnilo navedene dokazne predloge, pritožnik meni, da so mu bili kršeni pravica do enakega
varstva pravic iz 22. člena in pravica do obrambe iz 29. člena
Ustave ter jamstva iz tretjega odstavka 6. člena Konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Višje in
Vrhovno sodišče pa sta po njegovem mnenju z argumentacijo
svojih odločitev v izpodbijanih sodbah kršili njegovo pravico do
pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.
5. Pritožnik še navaja, da je sodišče v Srbiji 4. 4. 2002
ustavilo preiskavo zoper njega zaradi kaznivega dejanja umora,
ker je tožilec odstopil od pregona. Ker se je kljub temu v Sloveniji zoper njega vodil pregon zaradi istega kaznivega dejanja,
meni, da je bila kršena prepoved ponovnega sojenja o isti stvari
iz 31. člena Ustave.
6. Senat Ustavnega sodišča je 30. 5. 2007 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. Pri tem je opozoril, da bo Ustavno
sodišče ob odločanju o ustavni pritožbi zlasti presodilo, ali je
bila pritožniku kršena pravica do zaslišanja obremenilnih prič
iz točke d) tretjega odstavka 6. člena EKČP.
7. Ustavna pritožba je bila skladno z določbo 56. člena
tedaj veljavnega Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – ZUstS/94) poslana Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni
odgovorilo.
8. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis zadeve, v kateri
so bile izdane izpodbijane odločbe.
B. – I.
9. Pritožnik navaja, da so mu bila kršena minimalna pravna jamstva iz tretjega odstavka 6. člena EKČP v povezavi s
pravnimi jamstvi iz 29. člena Ustave, ker mu v kazenskem
postopku ni bila dana možnost zaslišati obremenilne priče I. R.,
R. R. in V. T., ki naj bi jih poskusil umoriti. Ves čas kazenskega
postopka naj bi vztrajal pri neposrednem zaslišanju navedenih
prič, sodišče pa je njegovo zahtevo zavrnilo in namesto tega
prebralo prevode zapisnikov o zaslišanju teh prič v Srbiji, kjer
so bile zaslišane prek mednarodne pravne pomoči. Obramba
pri tem zaslišanju ni mogla sodelovati, saj o njem ni bila obveščena. Pritožnik opozarja, da bi moralo sodišče zaslišati priče
na glavni obravnavi in omogočiti zaslišanje tudi obrambi ali pa
se odpovedati uporabi izjav, ki so jih te priče dale pred preiskovalnim sodnikom v Srbiji.
10. EKČP v točki d) tretjega odstavka 6. člena vsakomur,
ki je obdolžen kaznivega dejanja, zagotavlja pravico, da zaslišuje oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič. V odločbi
št. Up-719/03 z dne 9. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 30/06 in
OdlUS XV, 41) je Ustavno sodišče presodilo, da nemožnost
uveljavljati omenjeno pravno jamstvo, ki ga zagotavlja EKČP,
hkrati pomeni tudi kršitev pravice do obrambe, ki jo zagotavlja
29. člen Ustave.
11. Pravica zasliševati oziroma zahtevati zaslišanje obremenilnih prič ne pomeni, da bi sodišče moralo zagotoviti navzočnost prič na glavni obravnavi in tam obrambi omogočiti,
da tem pričam zastavlja vprašanja in drugače izpodbija njihovo verodostojnost. Kot izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča
št. Up-207/99 z dne 4. 7. 2002 (Uradni list RS, št. 65/02 in
OdlUS XI, 266), ki se je pri tem oprlo na sodbo Evropskega
sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v zadevi
Kostovski proti Nizozemski, uporaba zapisnikov o zaslišanju
prič v preiskovalni fazi sama po sebi ni v nasprotju s pravico
do zaslišanja obremenilnih prič, če so ob tem spoštovane pravice obrambe. Te med drugim zahtevajo, da ima obdolženec
zadostno možnost izpodbijati obremenilne izjave in v zvezi z
njimi zasliševati njihovega avtorja v trenutku, ko so bile dane,
ali pozneje.
12. Tako Ustavno sodišče kot ESČP sta se v poznejših
zadevah srečali s položaji, ko obravnavno sodišče ni zagotovilo
navzočnosti prič na glavni obravnavi niti ni drugače omogočilo
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obdolžencu, da bi izvrševal pravico do obrambe takó, da bi
zastavljal vprašanja obremenilnim pričam. Iz ustaljene presoje
ESČP izhaja, da se tedaj, kadar obdolženec ni mogel uveljaviti svoje pravice do zaslišanja obremenilnih prič, obsodilna
sodba ne sme izključno ali v odločilni meri opreti na njihove
izjave. Po presoji ESČP gre za dokaz, ki je bil v pomembni
meri podlaga za obsodbo, tudi tedaj, kadar je sodišče, ki je
sodbo izreklo, druge dokaze presojalo predvsem z vidika, ali
potrjujejo sporne izjave obremenilnih prič. Ustavno sodišče je
navedene kriterije ESČP v svojo presojo med drugim sprejelo
v odločbi št. Up-719/03.
13. Glede na navedeno je treba ugotoviti, ali je pritožniku
bila dana možnost zastavljati vprašanja pričam I. R., R. R. in
V. T. Če mu sodišče tega ni omogočilo, je treba ugotoviti, ali
se je sodišče pri izreku obsodilne sodbe izključno ali v bistveni
meri oprlo na izjave teh prič. V takem primeru bi sodišče kršilo
pritožnikovo pravico do obrambe iz 29. člena Ustave.
14. Kot izhaja iz spisa v zadevi, naj bi pritožnik kazniva
dejanja, za katera je bil obsojen, storil v Srbiji, neposredno po
dejanjih pa pobegnil v Slovenijo, katere državljan je. Pritožniku
je slovenska policija vzela prostost, nato pa je preiskovalna
sodnica Okrožnega sodišča v Novem mestu zoper njega uvedla preiskavo. Preiskovalna sodnica je 5. 10. 1999 Ministrstvo
za pravosodje prosila, naj pristojnim organom tedanje Zvezne
republike Jugoslavije (v nadaljevanju ZRJ) pošlje zaprosilo za
zaslišanje preživelih oškodovancev I. R., R. R. in V. T. Prošnja
ne vsebuje zahteve ali predloga, naj zaprošeno sodišče na
zaslišanje vabi pritožnika in njegovega zagovornika, prav tako
tudi ne drugih modalitet v zvezi z načinom zaslišanja oškodovancev. Po več pisnih in telefonskih urgencah pri Ministrstvu
za pravosodje in neposredno pri Okrožnem sodišču v Šabcu,
tedanja ZRJ, je Okrožno sodišče v Novem mestu 1. 2. 2000
z Okrožnega sodišča v Šabcu prejelo zapisnike o zaslišanju
oškodovancev, ki ga je to sodišče izvedlo 17. 11. 1999. Na
zaslišanju prič ni bil navzoč nihče razen tamkajšnjega preiskovalnega sodnika in zapisnikarice.
15. Državni tožilec je 10. 2. 2000 zoper pritožnika vložil
obtožnico, v kateri je med drugim predlagal zaslišanje I. R.,
R. R. in V. T. na glavni obravnavi. Enak predlog je podal pritožnikov zagovornik v vlogi 23. 2. 2000. Sodišče je na glavno
obravnavo, razpisano za 5. 4. 2000, vabilo tudi vse tri navedene priče. Vabila so jim bila vročena s pomočjo pritožnikovega
očeta, ki je v vmesnem času potoval v Srbijo. Dan pred glavno
obravnavo je sodišče prejelo skupni dopis navedenih prič, v
katerem ga obveščajo, da so še vedno psihično in drugače prizadeti zaradi pritožnikovih dejanj, da si zato niso mogli pridobiti
dokumentov za prihod na glavno obravnavo in da zato prosijo,
naj sodišče razpiše nov narok v mesecu maju. Zaradi izvedbe
teh in drugih dokazov je sodišče razpisalo še en narok za 24. 5.
2000. Vabila so bila vročena pričam.
16. Sodišče je 20. 4. 2000 prejelo prevode zaslišanj oškodovancev, ki jih je opravilo Občinsko sodišče v Šabcu 27. 12.
1999 (zaslišanje V. T.) oziroma 8. 2. 2000 (zaslišanje I. R. in R.
R.). Na zaslišanju prič sta bila navzoča le tamkajšnji preiskovalni sodnik in zapisnikarica. Iz spisa ni razvidno, na kakšen način
je Okrožno sodišče v Novem mestu te zapisnike prejelo.
17. Na naroku glavne obravnave 24. 5. 2000 ni pristopil
nobeden izmed vabljenih oškodovancev. Od vabljenih prič iz
Srbije je pristopil le G. R., ki je povedal, da V. T. in R. R. nista
mogla priti, saj se še zdravita, da pa bi vse priče rade prišle na
sojenje. Sodišče se je na istem naroku odločilo, da bo prebralo
zapisnike o zaslišanju prič, ki niso pristopile, čemur je pritožnikov zagovornik nasprotoval in zahteval njihovo neposredno
zaslišanje, saj naj bi bile sicer kršene pravice obrambe, ki ni
mogla sodelovati pri njihovem zaslišanju. Njegov predlog je
sodišče zavrnilo in na istem naroku pritožniku izreklo obsodilno
sodbo. V njej je pojasnilo, da je navedene priče dvakrat v redu
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vabilo, pa niso prišle in so svoj izostanek opravičile. Hkrati je
sodišče presodilo, da je branje zapisnikov v skladu z določbami
prvega odstavka 340. člena Zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju ZKP).
18. Kot izhaja iz spisa zadeve, pritožniku ni bila dana
možnost, da bi sodeloval pri zaslišanju oškodovancev in hkrati
obremenilnih prič I. R., R. R. in V. T. oziroma da bi jim zastavljal
vprašanja. Glede na kriterije presoje, postavljene v 13. točki
obrazložitve te odločbe, je treba še ugotoviti, ali so bile izjave
teh prič izključni ali odločilni dokaz za štiri kazniva dejanja, za
katera je bil obsojen pritožnik.
19. Kot izhaja iz izpodbijane sodbe Okrožnega sodišča,
to ni sprejelo pritožnikovega zagovora, da je bila pokojna teta
po naključju zadeta v navzkrižnem streljanju med njim in njegovim bratrancem. Na podlagi sledi, najdenih ob ogledu, ter
na podlagi izvidov in mnenj izvedencev sodno-medicinske in
orožarsko-balistične stroke je sodišče ugotovilo, da je bil strelec
le eden, na enaki podlagi pa je tudi sklepalo, da žrtev ni bila
zadeta po nesreči ali med razdvajanjem dveh oseb v prepiru,
kar je trdil pritožnik (str. 7 – 9 izpodbijane sodbe). Da je pritožnik streljal v I. R. (kar je pritožnik zanikal in zatrjeval, da ne ve,
kako je bil ta zadet), je sodišče sklepalo iz izjav I. R., pa tudi iz
pričevanja G. R., ki je povedal, da mu je to rekel sam I. R. takoj
po dejanju. Glede obsodbe za poskus umora R. R. je bila za
sodišče ključna izpovedba R. R., njegovo verzijo dogodkov pa
so po mnenju sodišča ustrezno podpirala dejstva, ugotovljena
ob ogledu, ter mnenji izvedencev medicinske in orožarsko
balistične stroke. Po stališču sodišča je pritožnik poskušal
umoriti tudi V. T. Za tak sklep sodišča je bilo ključno pričevanje
V. T., ki ga je podpiralo mnenje izvedenca medicinske stroke
na temelju medicinske dokumentacije, ki se je nanašala na
tega oškodovanca, pa tudi dejstvo, da je pritožnik priznal, da
je ustrelil proti navedenemu oškodovancu (obrazložitev sodišča glede oškodovancev poskusa umora na str. 6 ter 9 – 10
izpodbijane sodbe).
20. Višje sodišče je glede pritožbenega očitka, da so bile
kršene pravice obrambe, ker Okrožno sodišče oškodovancev
ni neposredno zaslišalo, pojasnilo, da so bili ti dvakrat v redu
vabljeni, pa niso prišli, zaradi česar je sodišče na temelju
1. točke prvega odstavka 340. člena ZKP upravičeno prebralo zapisnike zaslišanj, izvedenih v Srbiji. Glede dejstva, da
obramba ni bila navzoča pri zaslišanju prič v Srbiji, je Višje
sodišče opozorilo, da ta kršitev ni mogla vplivati na pravilnost
in zakonitost sodbe, da s tedanjo ZRJ ni bila podpisana pogodba o mednarodni pravni pomoči, da je bil dokaz izveden z
branjem na glavni obravnavi in da je imela obramba možnost
dajati pripombe in predlagati druge dokaze. Po mnenju Višjega sodišča so bile priče pri izpovedbah natančne in prepričljive, zato ni videlo nobene potrebe po njihovem ponovnem
zaslišanju.
21. Vrhovno sodišče, ko je obravnavalo pritožbo zoper
sodbo Višjega sodišča, je prav tako zavrnilo očitek o kršitvi
pravic obrambe. Poudarilo je, da so bili vsi trije preživeli
oškodovanci vabljeni na glavno obravnavo, pa niso pristopili,
svoj izostanek pa so opravičili. Opozorilo je, da Slovenija ne
more izvajati prisilnih ukrepov za zagotovitev navzočnosti
prič, ki se nahajajo izven njenega ozemlja. Zaprosilu za
zaslišanje prič v nekdanji ZRJ je bilo ugodeno kljub neobstoju konvencije o meddržavni pravni pomoči v kazenskih
zadevah. Pritožnik in njegov zagovornik sta bila seznanjena
z izpovedbami prič in sta lahko dajala dokazne predloge v
zvezi s pomisleki, ki sta jih imela v resničnost izpovedb in v
njihovo verodostojnost.
V 340. členu ZKP je med drugim določeno:
(1) Poleg primerov, ki so posebej določeni v tem zakonu, se
smejo zapisniki o izpovedbah prič … prebrati po odločbi senata
samo v tehle primerih:
1) če… zaslišane osebe… prebivajo v tujini in na glavno
obravnavo ne pridejo, kljub temu, da so bile nanjo pravilno povab
ljene.
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22. Delno drugačno stališče kot v sodbah na prvi, drugi
in tretji stopnji je sprejelo Vrhovno sodišče, ko je odločalo o
zahtevi za varstvo zakonitosti. Menilo je, da so bili formalno sicer res izpolnjeni pogoji za posredno izvedbo dokazov
skladno s 1. točko prvega odstavka 340. člena ZKP, vendar
pa posredna izvedba dokazov ne sme posegati v pravico
obdolženca zasliševati obremenilne priče. Zato je pritožniku
pritrdilo, da mu je bila kršena pravica obrambe, a je hkrati
menilo, da pritožnik pred prvostopenjskim sodiščem ni izkazal
z ustrezno stopnjo verjetnosti, da bo dokaz uspešen, pred
drugostopenjskim in pred Vrhovnim sodiščem pa ni izkazal,
kako naj bi ta kršitev vplivala na pravilnost in zakonitost
sodbe. Tega vpliva po stališču Vrhovnega sodišča ni bilo, saj
izpovedbe oškodovancev niso bili edini in tudi ne ključni dokaz
za pritožnikovo obsodbo, da so bile izpovedbe oškodovancev
prepričljive in da je obramba imela možnost dajati pripombe
na njihove izpovedbe ter izpodbijati njihovo verodostojnost in
zanesljivost.
23. Ustavno sodišče se pridružuje stališču Vrhovnega
sodišča, ki ga je to sprejelo ob odločanju o zahtevi za varstvo
zakonitosti, namreč, da je treba ne glede na možnost posredne
izvedbe dokazov po 1. točki prvega odstavka 340. člena ZKP,
obdolžencu omogočiti, da zaslišuje oziroma zahteva zaslišanje
obremenilnih prič. To stališče je Ustavno sodišče izrecno sprejelo v že navedeni odločbi št. Up-207/99. V nadaljevanju pa je
stališče Vrhovnega sodišča v neskladju s pravico do zaslišanja
obremenilnih prič in s tem s pravico do obrambe iz 29. člena
Ustave. Od pritožnika je pričakovalo, naj izpolni breme, ki se
po ustaljenih presojah Ustavnega sodišča in ESČP zahteva za
izvedbo dokazov, ki jih kot razbremenilne predlaga obramba,
oziroma da izkaže vpliv na pravilnost in zakonitost sodbe, ker
ti dokazi niso bili izvedeni. Kot je Ustavno sodišče presodilo
že z odločbo št. Up-518/03 z dne 19. 1. 2006 (Uradni list RS,
št. 11/06 in OdlUS XV, 37), takega bremena obdolžencu ni
mogoče naložiti. Soglašati pa je mogoče z Vrhovnim sodiščem,
da je ključni element pri presoji, ali je bila kršena pritožnikova
pravica do zaslišanja obremenilnih prič, vprašanje, ali so bile
izjave teh prič edini ali bistveni dokaz za pritožnikovo obsodbo
(točka 13 obrazložitve te odločbe).
24. Kot izhaja iz izpodbijane sodbe Okrožnega sodišča,
za pritožnikovo obsodbo za kaznivo dejanje umora na škodo
pokojne tete (točka 1 izreka sodbe) izpovedbe oškodovancev
niso imele pomena, saj je sodišče na dejstvo, da je pritožnik
storilec dejanja, sklepalo iz povsem drugih dokazov. Glede kaznivih dejanj poskusa umora na škodo R. R. in V. T. se Ustavno
sodišče prav tako pridružuje ugotovitvam Vrhovnega sodišča,
da izjave oškodovancev niso bile niti edini niti ključni dokaz, saj
je tudi pritožnik priznal, da je nanju streljal, da pa so bile okoliščine tega streljanja takšne, kot sta zatrjevala oškodovanca (in
ne, kot je trdil pritožnik), pa izhaja iz večjega števila materialnih
dokazov in izvedenskih mnenj.
25. Drugače pa je glede dejanja, ki naj bi ga pritožnik
storil na škodo I. R. Edini dokaz, ki naj bi poleg izjave tega
oškodovanca potrjeval dejstvo, da je pritožnik streljal nanj, je
izjava priče G. R., ki pa tega ni videl neposredno, temveč je to
izvedel prav od I. R. Glede na navedeno je bila izpovedba I. R.
ključen dokaz za pritožnikovo obsodbo za kaznivo dejanje pod
točko 2.) a. izreka. Ker pritožnik ni mogel zastavljati vprašanj
navedeni priči, mu je bila v tem delu skladno z ustaljenima
presojama Ustavnega sodišča in ESČP kršena pravica do
zaslišanja obremenilnih prič in s tem pravica do obrambe iz
29. člena Ustave.
26. V zvezi z okoliščinami, ki jih izpodbijane sodbe navajajo kot razloge, da nekatere priče, med njimi I. R., niso bile
zaslišane, Ustavno sodišče ob upoštevanju prakse ESČP
ugotavlja, da nemogoča obveznost ne zavezuje (impossibilium
nulla obligatio est) in da zato ni mogoče govoriti o kršitvi pravice
do zaslišanja obremenilnih prič tedaj, kadar so organi ravnali z
 Glej predvsem zadevo Gossa proti Poljski, sodba z dne 9.
1. 2007, par. 55.
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ustrezno skrbnostjo pri svojih naporih, da bi obdolžencu zagotovili uresničevanje te pravice. Kot izhaja iz spisa v zadevi,
sodišče niti pritožnika niti njegovega zagovornika ni obvestilo
o zaslišanju prič v Srbiji. Oškodovanec I. R. je bil nato dvakrat
ustrezno vabljen na glavno obravnavo, pri čemer težav z vročanjem vabil ni bilo; I. R. se je obakrat za nenavzočnost opravičil
in hkrati izrazil pripravljenost priti na sodišče v Slovenijo. Okrožno sodišče kljub temu priče ni ponovno vabilo, niti ni poskusilo
uporabiti nobene druge možnosti za zagotovitev navedene
pravice, npr. da bi izvedlo zaslišanje I. R. na daljavo s pomočjo
tehničnih sredstev, zaprosilo za ponovno zaslišanje v Srbiji in o
tem obvestilo pritožnikovega zagovornika ali omogočilo, da se
ponovno zaslišanje opravi v navzočnosti substituta, odvetnika
iz ZRJ, oziroma pritožniku omogočilo, da posreduje vprašanja
za I. R. ob ponovnem zaslišanju. Čeprav konvencija o kazenskopravni pomoči med Slovenijo in nekdanjo ZRJ ni bila
sklenjena, je iz spisa očitno, da sta državi v tej zadevi uspešno
sodelovali pri organizaciji pregona in pridobivanju dokazov ter
je obstajala možnost izvedbe tega dokaza v skladu z jamstvi,
ki izhajajo iz pravice do obrambe. Zato Ustavno sodišče ugotavlja, da sodišče, ki je sodilo pritožniku, ni ravnalo z ustrezno
skrbnostjo pri zagotavljanju pritožnikove pravice do zaslišanja
obremenilne priče I. R. in je s tem kršilo njegovo pravico do
obrambe iz 29. člena Ustave.
27. Glede na navedeno je bila pritožniku kršena pravica
do obrambe iz 29. člena Ustave glede kaznivega dejanja, ki naj
bi ga storil na škodo I. R. in ki je obseženo v točki 2.) a sodbe
Okrožnega sodišča. Glede drugih kaznivih dejanj, za katera je
bil pritožnik obsojen z izpodbijanimi sodbami, kršitev te pravice
ni podana. Zaradi ugotovljene kršitve pravice do obrambe je
Ustavno sodišče razveljavilo sodbi Vrhovnega sodišča, sodbo
Višjega sodišča in sodbo Okrožnega sodišča v delu, ki se nanaša na navedeno kaznivo dejanje, in zadevo v tem delu vrnilo
Okrožnemu sodišču v novo odločanje (prva točka izreka).
B. – II.
28. Pritožnik meni, da je sodišče kršilo pravico do izvajanja dokazov v njegovo korist, ker je zavrnilo izvedbo različnih
dokazov, ki jih je predlagala obramba. Tako naj bi obramba
predlagala:
– zaslišanje treh zidarjev, ki naj bi opravljali dela v bližini
kraja dejanja;
– zaslišanje policista, ki je opravljal ogled;
– zaslišanje preiskovalnega sodnika iz Srbije;
– zaslišanje osebe, ki naj bi vedela povedati o pritiskih na
priče po kaznivem dejanju;
– postavitev izvedenca puškarja, ki naj bi pojasnil dejstva
v zvezi s streljanjem;
– izvedbo različnih dokazov in postavitev izvedencev, ki
naj bi izpodbili ugotovitve sodišča o pritožnikovi prištevnosti v
času dejanja.
29. Ustava v tretji alineji 29. člena vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja, zagotavlja pravico do izvajanja dokazov
v njegovo korist. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da
obravnavno sodišče glede na načelo proste presoje dokazov
sâmo odloča o tem, katere dokaze bo izvedlo in kako bo presojalo njihovo verodostojnost. Pri tem sodišče ni dolžno izvesti
vsakega dokaza, ki ga predlaga obramba. Da bi bil predlagani
dokaz izveden, mora biti pravno relevanten. Obramba mora obstoj in pravno relevantnost dokaza utemeljiti s potrebno stopnjo
verjetnosti. V dvomu je vsak dokazni predlog v korist obdolženca, razen če je očitno, da dokaz ne more biti uspešen.

 Po presoji ESČP pa se na nemožnost zagotoviti zaslišanje
obremenilne priče ni mogoče sklicevati tedaj, kadar so izjave te
priče edini dokaz za obdolženčevo obsodbo (glej sodbo v zadevi
Mayali proti Franciji, sodba z dne 14. 6. 2005, par. 32). Glede na
navedeno se sodišče na doktrino o nemožnosti zagotovitve zaslišanja obremenilne priče sklicuje le tedaj, kadar je bila izpovedba
te priče sicer ključni, a ne edini dokaz za obsodbo.
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30. Glede predloga za zaslišanje zidarjev, ki naj bi delali v
bližini, pritožnik zatrjuje, da jim je postregel s kosilom in kavo,
preden se je spor začel. Niti v dokaznem predlogu, ki ga je
podal na glavni obravnavi (kjer je govoril o dveh zidarjih), niti v
pravnih sredstvih ni konkretno navedel, kaj naj bi vedele te osebe povedati o samem dogodku na način, ki bi razbremenjeval
pritožnika. Ker torej pritožnik ni izkazal, zakaj naj bi bil ta dokazni predlog pravno relevanten, in tudi ne, kako bi lahko bil ta
dokaz v primeru izvedbe zanj uspešen, ni zadostil svojemu bremenu, kot je bilo pojasnjeno v 28. točki obrazložitve te odločbe.
Zato je očitno, da z zavrnitvijo tega dokaznega predloga ni bila
kršena njegova pravica iz tretje alineje 29. člena Ustave.
31. Glede predloga za zaslišanje policista, ki je opravljal
ogled, pritožnik zatrjuje, da bi policist vedel povedati, da je bilo
na kraju dejanja najdeno strelivo več strelcev, kar naj bi dokazovalo, da je šlo za strelski obračun in da ni streljal le pritožnik.
Podrobnosti o ogledu naj bi pojasnil tudi preiskovalni sodnik.
Okrožno sodišče je njegova predloga zavrnilo z obrazložitvijo,
da so vsa dejstva, o katerih naj bi pričala ta oseba, razvidna iz
kriminalistično-tehnične dokumentacije in zapisnika o ogledu,
ki jih po prepričanju sodišča ni mogoče ovreči. Sodišče je torej
štelo, da ta dokaza ne bi mogla uspešno ovreči dejstev, kot
so izhajala iz listinskih dokazov, s čimer je bilo po prepričanju
sodišča očitno, da predlagana dokaza ne moreta biti uspešna.
Stališču Okrožnega sodišča glede zavrnitve teh dokaznih predlogov sta se pridružili tudi Višje in Vrhovno sodišče (slednje v
obeh izpodbijanih sodbah). Ker glede teh dokaznih predlogov
obramba prav tako ni izpolnila svojega bremena, kot izhaja iz
dosedanje ustavnosodne presoje, je očitno, da s tem ni bila
kršena pritožnikova pravica iz tretje alineje 29. člena Ustave.
32. Pritožnik graja tudi dejstvo, da ni bila zaslišana R. Č.,
ki naj bi vedela povedati, da je eden izmed sorodnikov oškodovancev iskal stike s temi oškodovanci in poskušal vplivati
nanje tako, da bi obremenili pritožnika. Kot je bilo pojasnjeno
v B. – I. delu te obrazložitve, izpovedbi oškodovancev R. R.
in V. T. nista bili niti edina niti odločilna dokaza za obsodbo
pritožnika za katerokoli od štirih kaznivih dejanj, poleg tega pa
sta bili podprti z različnimi drugimi dokazi. Glede na to morebitna izpovedba R. Č. ne bi mogla biti dokaz, ki bi prispeval k
obsodbi ali oprostitvi pritožnika za navedena dejanja, s tem pa
ni izkazana njegova relevantnost. Kolikor bi izpovedba R. Č.
utegnila omajati izpovedbo I. R., pa je treba ugotoviti, da bo
obramba ob novem sojenju za dejanje na škodo I. R. imela
možnost neposredno dokazovati, ali so obstajali pritiski na I. R.
in kakšni so bili, zato se Ustavnemu sodišču v vprašanje, ali bi
Okrožno sodišče moralo zaslišati R. Č. glede dejanja na škodo
I. R., ni bilo treba spuščati.
33. Pritožnik je v kazenskem postopku predlagal tudi postavitev izvedenca puškarja, ki naj bi pojasnil različna dejstva
v zvezi s streljanjem. Okrožno sodišče je predlog zavrnilo, saj
je vsa dejstva že prepričljivo pojasnil izvedenec orožarsko-balistične stroke. Stališču Okrožnega sodišča so se pridružila
tudi druga sodišča. Ustavno sodišče ugotavlja, da je pritožnik s
tem dokaznim predlogom želel dokazovati dejstvo, ki je že bilo
ugotovljeno s pomočjo izvedenca sorodne stroke. Kolikor pritožnik mnenja izvedenca in posledičnih ugotovitev Okrožnega
sodišča ne sprejema, je treba ugotoviti, da s tem polemizira z
ugotovljenim dejanskim stanjem, čemur pa postopek z ustavno
pritožbo ni namenjen.
34. Enako velja glede dokazov, ki jih je pritožnik predlagal
zato, da bi izpodbil svojo prištevnost v času storitve kaznivih
dejanj. Vprašanje pritožnikove prištevnosti je sodišče ugotavljalo s pomočjo zaslišanja zdravnika, pri katerem se je pritožnik v
preteklosti zdravil zaradi alkoholizma in disocialnega vedenja,
ter s postavitvijo izvedenca psihiatra, ki je pritožnika pregledal.
Na podlagi teh dokazov si je Okrožno sodišče ustvarilo stališče
glede pritožnikove prištevnosti, pritožnik pa je s predlaganimi
dokazi želel izpodbijati dejstvo, ki ga je sodišče že štelo za
dokazano in je to v izpodbijani sodbi obširno obrazložilo (str. 11
– 12 sodbe). Tudi tu velja, da, kolikor pritožnik mnenja izvedenca in posledičnih ugotovitev Okrožnega sodišča ne sprejema,

Stran

13818 /

Št.

102 / 9. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije

s tem polemizira z ugotovljenim dejanskim stanjem, čemur pa
postopek z ustavno pritožbo ni namenjen.
35. Glede na navedeno z zavrnitvijo pritožnikovih dokaznih predlogov ni bila kršena pravica do izvajanja dokazov v
njegovo korist iz tretje alineje 29. člena Ustave.
36. Pritožnik navaja, da sta mu Višje in Vrhovno sodišče
z obrazložitvijo svojih odločitev kršili pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Pri tem pritožnik vidi kršitev navedene
pravice v tem, da navedeni sodišči nista obravnavali njegovih
očitkov v zvezi z zavrnjenimi dokaznimi predlogi. Ustavno sodišče je pritožnikove očitke v zvezi z zavrnjenimi dokaznimi predlogi presojalo v delu B. – I. in B. – II. obrazložitve te odločbe,
kjer se je opredelilo tudi do stališč inštančnih sodišč s tem v
zvezi. Zato se v pritožnikov očitek o kršitvi pravice do pravnega
sredstva iz 25. člena Ustave ni bilo treba spuščati.
37. Pritožnik še navaja, da je bil za dejanja, ki so predmet
izpodbijanih sodb, sojen dvakrat, zaradi česar naj bi bila kršena
prepoved ponovnega sojenja o isti stvari iz 31. člena Ustave.
Pri tem se sklicuje na sklep Okrožnega sodišča v Šabcu, tedanja ZRJ, ki je 4. 4. 2002 ustavilo kazenski postopek zoper
njega. Kot izhaja iz spisa v zadevi, te kršitve pritožnik v zah-

tevi za varstvo zakonitosti ni uveljavljal, temveč je v dopolnitvi
zahteve za varstvo zakonitosti zgolj navedel dejstvo o ustavitvi
kazenskega postopka v tedanji ZRJ kot dodaten razlog za neposredno zaslišanje prič. Ker je skladno z 51. členom Zakona
o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) izčrpanost pravnih sredstev pogoj za vložitev
ustavne pritožbe, Ustavno sodišče tega pritožnikovega očitka
zaradi njegove vsebinske neizčrpanosti ni obravnavalo.
38. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ustavno pritožbo v ostalem delu zavrnilo (druga točka izreka).
C.
39. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Franc Grad, Lojze Janko, mag.
Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in
dr. Mirjam Škrk. Sodnik Jože Tratnik je bil pri odločanju o tej
zadevi izločen. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5082.

Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama
poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju
ZPKor), 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) in odločbe Ustavnega sodišča
Republike Slovenije št. U-I-163/05 (Uradni list RS, št. 97/05) je
komisija na seji dne 24. 10. 2007 sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah seznama
poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor
1. člen
Seznam poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. člena
ZPKor se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:
Zap.
št.

NAROČNIK

NAZIV POSLOVNEGA
SUBJEKTA

MATIČNA ŠT.

NASLOV POSLOVNEGA SUBJEKTA

1

Mestna občina Nova
Gorica

LEBAN P & N, D.N.O.

5925533000

POTOK 26 A

5294 DORNBERK

2

Občina Brezovica

MULTINEA D.O.O.

2317737000

DUNAJSKA 21

1000 LJUBLJANA

3

Občina Dobrova Polhov Gradec

KOMPLAST D.O.O.

5556686000

PODSMREKA 3

1000 LJUBLJANA

4

Občina Dobrova Polhov Gradec

KOMPLAST VDPV D.O.O. 2144026000

TRŽAŠKA CESTA 511

1351 BREZOVICA
PRI LJUBLJANI

5

Občina Izola

GRAD KOPER D.O.O.

CESTA ZORE PARELLO
GODINA 3

6000 KOPER

2196212000
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NASLOV POSLOVNEGA SUBJEKTA

6

Občina Kostanjevica
na Krki

UREJANJE OKOLICE
"PUMA", MATIJA PUSTOSLEMŠEK S.P.

3186369000

GRIČ 10

8311

KOSTANJEVICA
NA KRKI

7

Občina Kungota

POŽAR FRANC S.P.

5458024000

ZGORNJA KUNGOTA 17 F

2201 ZGORNJA
KUNGOTA

8

Občina Ljutomer

STUDIO 7 PETER BEZNEC S.P.

1850776000

PREŠERNOVA ULICA 25

9240 LJUTOMER

9

Občina Ravne
na Koroškem

EUROSPLET D.O.O.

1415298000

PARTIZANSKA CESTA 3

2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

10

Občina Ravne
na Koroškem

EUROSPLET D.O.O.

1415298000

PARTIZANSKA CESTA 3

2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

11

Občina Ravne
na Koroškem

EVRAZIJA D.O.O.

2034174000

PARTIZANSKA CESTA 3

2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

12

Občina Škocjan

BIOSISTEM D.O.O.

5943841000

DOBRAVA PRI ŠKOCJANU 17

8275 ŠKOCJAN

13

Občina Škofja Loka

JENKO D.O.O.

5294835000

VIRMAŠE 195

4220 ŠKOFJA LOKA

14

Občina
Zagorje ob Savi

EVJ ELEKTROPROM
D.O.O.

5286450000

LOKE PRI ZAGORJU 22

1412 KISOVEC

15

Okrajno sodišče
v Ljubljani

LIKAR IN SIN, D.O.O.

5836484000

EFENKOVA CESTA 61

3320 VELENJE

16

Okrajno sodišče
v Ljubljani

PINIJA D.O.O.

5284490000

SONČNA POT 41

6320 PORTOROŽ

17

Okrajno sodišče
v Ljubljani

PRAJS D.O.O.

5620210000

AVČINOVA ULICA 13

1000 LJUBLJANA

18

Okrajno sodišče
v Ljubljani

VALTEX & Co. D.O.O.

5798906000

CESTA ANDREJA BITENCA 68 1000 LJUBLJANA

19

Sklad za financiranje
razgradnje NEK

SOVA D.O.O.

5363250000

BIZELJSKA CESTA 35

8250 BREŽICE

2. člen
Seznam poslovnih subjektov po drugem odstavku
28. člena ZPKor se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:
Zap.
št.

NAROČNIK

NAZIV POSLOVNEGA
SUBJEKTA

MATIČNA ŠT.

NASLOV POSLOVNEGA SUBJEKTA

1

Dom starejših občanov Ljubljana Šiška

TE BIRO, D.O.O.

1628801000

TRBEŽE 8

1260 LJUBLJANA
POLJE

2

Univerza v Mariboru

PROBATUS, D.O.O.

2276712000

BRESTERNIŠKA ULICA 231

2354 BRESTERNICA

3. člen
S seznama poslovnih subjektov po prvem odstavku
28. člena se brišejo naslednji poslovni subjekti:
Zap.
št.
1

NAROČNIK
Občina Žužemberk

NAZIV POSLOVNEGA
SUBJEKTA
FS, D.O.O.

MATIČNA ŠT.
5919584000

NASLOV POSLOVNEGA SUBJEKTA
GRAJSKI TRG 15

4. člen
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za vsak poslovni subjekt
od dneva, ko so zanj nastopili ali prenehali razlogi iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.
Št. 11-02/07
Ljubljana, dne 24. oktobra 2007
Drago Kos l.r.
Predsednik
Komisije za preprečevanje korupcije

8360

ŽUŽEMBERK
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OBČINE
BENEDIKT
5083.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
v letu 2007

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 98/06) v povezavi z 49. členom Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
8. člena Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2007
(Uradni list RS, št. 19/07) je Občinski svet Občine Benedikt na
8. redni seji dne 17. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
v letu 2007
1. člen
S tem odlokom se zagotavljajo sredstva iz sklada proračunske rezerve Občine Benedikt za leto 2007, za odpravo posledic škode prizadetim občinam po neurju, nastalem v tednu
med 17. in 21. septembrom 2007.
2. člen
Občina Benedikt prispeva za namen odprave posledic
škode prizadetim občinam po neurju 1 EUR na prebivalca v
Občini Benedikt, na osnovi podatkov iz Centralnega registra
prebivalcev na dan 31. 8. 2007, ko je Občina Benedikt štela
2246 prebivalcev.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se nakažejo na namenski
transakcijski račun Skupnosti občin Slovenije.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41017-001/2007-3
Benedikt, dne 24. oktobra 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

5084.

Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – UPB1 in 14/05 – popravek) in 16. člena Statuta
Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 8. redni seji dne 17. 10. 2007 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Spodaj navedenim nepremičninam, vpisanim v vložek
št. 774, k.o. Benedikt
Parc. št.
1137
1138
1139
1140/1
1141/1
1141/2
1141/3
1142/1
1142/2
1142/4

Vrsta rabe
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta

Površina (v m2)
1508
1313
4032
1532
5202
5590
147
59
7645
180

Parc. št.
1142/6
1143/1
1143/2
1143/3
1144/1
1144/2
1144/3
1144/4
1144/5
1144/6
1145/1
1145/10
1145/11
1145/12
1145/13
1145/14
1145/15
1145/16
1145/17
1145/18
1145/19
1145/2
1145/21
1145/22
1145/24
1145/25
1145/3
1145/4
1145/5
1145/6
1145/7
1145/8
1145/9
1148/1
1148/2
1148/3
1148/4
1148/5
1148/6
1148/8
1148/9
1149/1
1149/2
1149/3
1149/4
1149/5
1149/6
1367/1
1367/2
1368/1
1368/2
1368/3
1369
1370
1371
1374
1402
1406
1408
1409
1410
1411

Vrsta rabe
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
travnik
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
travnik
cesta
pot
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
pot
pot
funkcionalni objekt
pot
funkcionalni objekt
funkcionalni objekt

Površina (v m2)
89
4424
2735
52
1045
1601
1153
223
78
112
11114
1737
1998
4463
38
62
835
190
5
58
255
348
5
1242
40
221
730
2050
3230
2374
1623
1475
1089
1610
2958
12145
2122
2849
798
441
121
10035
8975
75
32
12
1188
130
751
619
235
22
1525
2039
2849
416
218
3513
1009
229
1055
214

ki so vknjižene kot družbena lastnina, se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
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Št.

II.
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Benedikt
po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in jo pošlje
pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško
knjigo zaznambo o javnem dobru.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

73
74
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PREJETE DONACIJE

1.063

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.063

TRANSFERNI PRIHODKI

143.415

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

143.415

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

903.651

40

TEKOČI ODHODKI

194.630

Št. 47809-001/2007-2
Benedikt, dne 25. oktobra 2007

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačilo domačih obresti
409 Rezerve
41

DIVAČA
5085.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za
leto 2006.
2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2006 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
v tisoč SIT
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

901.767

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

576.646

DAVČNI PRIHODKI

372.650

700 Davki na dohodek in dobiček

289.186

71

703 Davki na premoženje

54.871

704 Domači davki na blago in storitve

28.593

NEDAVČNI PRIHODKI

203.996

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

177.774

711 Takse in pristojbine

816

712 Denarne kazni

196

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

303

714 Drugi nedavčni prihodki
72

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Divača za leto 2006

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Divača
za leto 2006

70

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in
16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 9. seji dne 25. 10. 2007 sprejel

24.907
180.643
32.383
148.260

13821

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
42
43

39.857
6.455
147.913
405
0
378.424
14.985
120.036
31.943

413 Drugi tekoči domači transferi

211.460

INVESTICIJSKI ODHODKI

249.565

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

249.565

INVESTICIJSKI TRANSFERI

81.032

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

42.498

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

38.534

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)

–1.884

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

V.

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

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

3.054

55

ODPLAČILA DOLGA

3.054

550 Odplačila domačega dolga

3.054

IX.

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

–4.938

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–3.054

XI.

NETO FINANCIRANJA (VI.+X.-IX)

1.884
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3. člen
Zmanjšanje sredstev na računu po zaključnem računu
proračuna za leto 2006 v višini 4.938 tisoč sit se pokriva iz
sredstev splošnega sklada. Ta znaša na dan 31. 12. 2006
186.943 tisoč tolarjev.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna občine
Divača za leto 2006 znaša 186.943 tisoč tolarjev. Navedena
sredstva se prenesejo v proračun leta 2007 za dokončanje
programov iz leta 2006.
4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 2006 naslednje stanje:
v 1.000 SIT
1. Prenos iz leta 2005
2. Prilivi v letu 2006
3. Odlivi v letu 2006
4. Stanje na dan 31. 12. 2006

5.588
0
950
4.638

Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2006,
v višini 4.638 tisoč tolarjev, se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2007.
5. člen
Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev
zaključnega računa so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2007-5
Divača, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

5086.

Odlok o odmeri komunalnih taks v Občini
Divača

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin ZFO-1
(Uradni list RS, št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06), je Občinski svet Občine
Divača na 9. redni seji dne 25. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o odmeri komunalnih taks v Občini Divača
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja komunalnih taks, taksni zavezanci, postopek odmere komunalne
takse, način plačila komunalne takse, višina komunalne takse
in nadzor nad plačevanjem komunalnih taks.

ditev,

2. člen
Komunalne takse se plačuje za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje zabavnih prire-

2. oglaševanje na javnih površinah,
3. parkiranje na javnih površinah, uporaba javne površine
za postavitev letnih vrtov,
4. uporabo javnih površin za kampiranje, šotorjenje in
druge namene in
5. uporabo javnih površin za prodajo na premičnih stojnicah, tržnicah, potujočo prodajalno in sejmih.

Javna površina po tem odloku je tista površina, ki je
v lasti Občine Divača in katere raba je pod enakimi pogoji
namenjena vsem.
3. člen
Taksni zavezanci so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki, ki uporabljajo javne površine na način in
za namene iz 2. člena tega odloka.

ni:

4. člen
Taksne obveznosti iz 2. člena tega odloka so oprošče-

– Občina Divača,
– krajevne skupnosti v Občini Divača,
– humanitarne organizacije in
– drugi organizatorji in organizacije, s katerimi Občina
Divača sklene posebno pogodbo, katere predmet je v interesu
občine in njenih občanov.
Plačila komunalne takse so oproščena tudi društva in
klubi, ki delujejo na območju Občine Divača, za obveščanje o
kulturnih, športnih, turističnih, humanitarnih in drugih prireditvah, katerih organizatorji so.
Takse se ne plačuje za reklamne napise sponzorjev na
kulturnih in športnih prireditvah v Občini Divača in na športnih
objektih v lasti Občine Divača ali krajevnih skupnosti v Občini
Divača ter za plakatna mesta, za katera ima občina sklenjeno
posebno pogodbo.
Takse se ne plačuje za predmete, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti.
5. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega
predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom
meseca oziroma dneva, v katerem je zavezanec obvestil občinsko upravo Občine Divača o odstranitvi taksnega predmeta
oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno
ni mogel uporabljati, se upoštevajo pri odmeri taksne obveznosti.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan občinski upravi Občine Divača v roku 15 dni prijaviti nastanek taksne obveznosti, če
ni v taksni tarifi drugače določeno. Prijava mora vsebovati
uradne podatke o taksnem zavezancu ter podatke in dejstva,
ki so potrebna za določitev višine komunalne takse, v skladu
s taksno tarifo.
Taksnim zavezancem, ki v predpisanem roku ne prijavijo taksnih obveznosti, se odmeri nadomestilo v primeru, da
občinska uprava lahko pridobi podatke o taksnem zavezancu
in taksnem predmetu.
Če Občina Divača ne more pridobiti potrebnih podatkov
za odmero taksne obveznosti, se taksnemu zavezancu v
skladu s taksno tarifo z odločbo odredi sankcija.
7. člen
Komunalne takse odmerja in obračunava občinska uprava Občine Divača. Za pobiranje komunalnih taks lahko predstojnik občinske uprave pooblasti fizično ali pravno osebo.
8. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih. V primeru, da je taksa določena v letnem znesku, taksni predmet pa
se uporablja oziroma je postavljen manj kot eno leto, se taksa
obračunava za vsak začeti mesec uporabe oziroma postavitve
in sicer po dvanajstinah letnih zneskov.
9. člen
Plačilo komunalne takse se lahko odredi z odločbo,
lahko se jo vključi v soglasje ali pa v pogodbo.
Komunalne takse se plačujejo s plačilnimi nalogi.
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Letne komunalne takse se praviloma plačujejo v dveh
obrokih, v kolikor ni v tarifi komunalnih taks drugače določeno. Prvi obrok zapade 30 dni od prejema odločbe, drugi
obrok pa konec meseca novembra v tekočem letu. Letne
komunalne takse se praviloma odrejajo z odločbo ali pogodbo. Odločbe za odmero letne komunalne takse se praviloma
izdajajo za tekoče leto do meseca junija.
Taksne obveznosti, ki nastanejo po izdaji letne odločbe ali po podpisu pogodbe, se upoštevajo in obračunajo v
naslednjem letu. V primeru, da se taksni predmet uporablja
manj kot eno leto, se zaračuna sorazmerni del letne takse.
Dnevne komunalne takse se plačujejo za dan uporabe
javne površine, kolikor ni v tarifi komunalnih taks drugače
določeno. Dnevne komunalne takse so praviloma vezane
na izdajo soglasja in se predpišejo v soglasju ali odločbi.
Plačujejo se lahko dnevno na dan uporabe javne površine ali
pa vnaprej, glede na predvideno rabo javne površine.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je potrebno takso plačati pred izdajo dovoljenja.
10. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se
opravlja po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, od
pravnih oseb pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe
denarnih obveznosti.
11. člen
Komunalne takse so določene v točkah in se plačujejo
po taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke znaša na dan uveljavitve tega odloka
0,50 EUR (119,82 SIT).
Občinski svet Občine Divača lahko do konca koledarskega leta s sklepom sprejme novo vrednost točke za
naslednje leto.
12. člen
Komunalne takse so drugi lastni vir Občine Divača.
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja občinska
uprava Občine Divača.
13. člen
Sankcije za posamezne kršitve določil tega odloka so
določene v taksni tarifi.
14. člen
Taksni zavezanci, ki so na dan uveljavitve tega odloka uporabljali taksne predmete, pa niso prijavili nastanka
taksne obveznosti, so dolžni to storiti v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
komunalnih taksah v Občini Divača (Uradni list RS, št. 37/97,
66/03, 116/03 in 100/05).
16. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2008.
Št. 032-0008/2007-7
Divača, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.
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TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifa številka 1
Za uporabo javnih površin za prirejanje zabavnih prireditev:
Glede na naravo zabavne prireditve
Komercialna prireditve
Kulturna prireditev
Športne prireditve
Ostale prireditve

1000 točk
100 točk
100 točk
100 točk

Opomba:
Taksni zavezanec je pravna oseba, fizična oseba ali samostojni podjetnik, ki je organizator zabavne prireditve.
Taksni zavezanec je dolžan 14 dni pred izvedbo zabavne prireditve občinski upravi Občine Divača prijaviti zabavno
prireditev. Prijava mora vsebovati naslednje podatke: uradni
naziv, naslov organizatorja zabavne prireditve in kontaktno
osebo, kraj in datum izvedbe zabavne prireditve, čas trajanja
zabavne prireditve in naslov zabavne prireditve, podatek o
redarski službi na zabavni prireditvi in obseg prireditvenega
prostora oziroma površino (v m2) ter lastništvo prostora, kjer
se bo prireditev izvajala ter narava prireditve.
Z denarno kaznijo 700,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če ne prijavi zabavne prireditve v roku ter na način kot je
to določeno v prejšnjem odstavku.
Tarifa številka 2
Za oglaševanje na javnih površinah:
– Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni na javnih površinah in so trajnega
značaja, se plača taksa od velikosti:
Velikost v m2
– do 1 m2
– od 1m2 do 2 m2
– od 2 do 3 m2
– za vsak nadaljnji začeti m2
nad 3 m2 do vključno 50 m2
– za table velikosti nad 50 m2
– za vsak nadaljnji začeti m2
nad 50 m2

Enostranska Dvostranska
letno
letno
50 točk
80 točk
80 točk
120 točk
130 točk
204 točk
50 točk
600 točk

70 točk
650 točk

100 točk

200 točk

Za svetlobne reklamne napise se k osnovni taksi doda ne
glede na velikost in usmerjenost dodatnih 20 točk.
– Za reklamne napise, objave, transparente, oglase, ki so
postavljeni ali pritrjeni ali drugače označeni na javnih površinah
in so začasnega značaja, se plača taksa od velikosti:
Velikost m2
Do 1 m2
Od 1 m2 do 2 m2
Za vsak nadaljnji m2

Enostransko Dvostransko
dnevno
dnevno
5 točk
10 točk
10 točk
20 točk
20 točk
40 točk

Opomba:
Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne osebe, fizične
osebe in samostojni podjetniki, za katere se postavlja reklamni
napis, transparent, oglas.
Za taksni predmet ne šteje označba državnega organa,
zakonsko obvezna označba firme, označba poslovne enote ter
seznam predmeta poslovanja družbe oziroma samostojnega
podjetnika posameznika na sedežu ali poslovni enoti, kot določa Zakon o gospodarskih družbah.
V skladu s 6. členom tega odloka je taksni zavezanec
dolžan v roku 15 dni prijaviti taksno obveznost. Prijava taksne
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obveznosti mora vsebovati naslednje podatke: uradni naziv
in naslov taksnega zavezanca in kontaktno osebo, lokacija
namestitve taksnega predmeta, datum postavitve in čas, za
katerega bo taksni predmet na navedeni lokaciji postavljen,
lastništvo parcele, objekta, na katerem je postavljen taksni
predmet, velikost taksnega predmeta (v m2), usmerjenost taksnega predmeta (enostranska ali dvostranska), podatek ali je
taksni predmet svetloben.
Z denarno kaznijo 300,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če v določenem roku ne prijavi letne taksne obveznosti
oziroma s 150,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če v
določenem roku ne prijavi dnevne taksne obveznosti.
Tarifa številka 3
Za parkiranje na javnih površinah in uporaba javne površine za postavitev letnih vrtov:
Rezerviran parkirni prostor
Uporaba javne površine za postavitev
letnih vrtov oziroma ograditev javne
površine

50 točk letno/
1 parkirni prostor
10 točk letno/m2

Opomba:
Taksni predmet po tej tarifi je uporaba pločnika in druge
javne površine pred poslovnim prostorom oziroma v njegovi
neposredni bližini, za neposredno opravljanje dejavnosti, kot se
opravlja v tem prostoru in vsaka drugačna omejitev javne uporabe take površine zaradi poslovnih interesov (ograditev javne
površine pred poslovnim prostorom, postavitev letnih vrtov).
Taksni predmet po tej tarifi je tudi uporaba ne rezerviranega parkirnega prostora na javnem parkirišču, ki je potreben za
opravljanje dejavnosti, ne glede na to, kje je parkirni prostor.
Taksni zavezanci so tisti, ki uporabljajo javni pločnik in
drugo javno površino ter morajo za te namene pridobiti posebno dovoljenje občinskega organa.
Taksni zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti
najmanj 14 dni pred pričetkom obratovanja oziroma takoj, ko
se pojavi potreba po uporabi taksnega predmeta. Prijava mora
vsebovati naslednje podatke: uradni naziv in naslov taksnega
zavezanca, število rezerviranih parkirnih prostorov oziroma
rabljenih parkirnih prostorov, velikost zagrajene javne površine, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti oziroma velikost
letnega vrta v m2.
Z denarno kaznijo 300,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če v določenem roku ne prijavi taksne obveznosti.
Tarifa številka 4
Za uporabo javne površine za kampiranje, šotorjenje in
druge namene:
Kampiranje
Šotorjenje

Dnevno 100 točk
Dnevno 50 točk

Opomba:
Taksni zavezanec je po tej tarifi uporabnik javne površine
za kampiranje, šotorjenje ali druge namene. Javna površina,
ki je namenjen kampiranju in šotorjenju, mora biti opremljena
najmanj s sanitarijami in priključkom za električno energijo.
Za javno površino, ki je namenjena kampiranju in šotorjenju, se lahko pobira komunalna taksa le v primeru, če je
opremljena, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
Ne glede na zgornji odstavek se z denarno kaznijo
100,00 EUR kaznuje osebo, ki kampira oziroma šotori na javni
površini, ki ni namenjena kampiranju in šotorjenju.
Taksni zavezanec je dolžan taksno obveznost iz te tarife prijaviti na dan kampiranja/šotorjenja na občinsko upravo
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Občine Divača. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: naziv taksnega zavezanca, mesto kampiranja oziroma
šotorjenja, dan kampiranja/šotorjenja in čas, za katerega
namerava zavezanec kampirati oziroma šotoriti.
Taksna obveznost po tej tarifi se plača dnevno za tisti dan,
ko zavezanec kampira/šotori oziroma vnaprej za dneve, ko bo
zavezanec kampiral šotoril.
Tarifa številka 5
Za uporabo javne površine za prodajo na premičnih stojnicah, tržnicah, potujočo prodajalno in sejmih:
Sejemska prodaja
Individualna prodaja na
premični stojnici
Prodaja s potujočo
prodajalno
Prodaja na tržnici

Dnevno 10 točki/na stojnico
Dnevno 15 točk
Mesečno 1 točk/na prodajno
mesto
Dnevno 5 točki/na stojnico

Opomba:
Taksni zavezanec je po tej tarifi organizator sejemske
prodaje na javni površini, individualni uporabnik javne površine
za prodajo na posamični premični stojnici, individualni uporabnik ali organizator prodaje na tržnici in organizator prodaje s
potujočo prodajalno.
Taksni zavezanec je dolžan taksno obveznost iz te tarife
prijaviti:
– za sejemsko prodajo – 30 dni pred pričetkom sejemske
prodaje. Prijava mora vsebovati: naziv organizatorja sejemske
prodaje, število in naslov posamičnih prodajalcev v okviru sejemske prodaje, dan, ure in število mesecev izvajanja sejemske
prodaje ter navedba blaga, ki se bo prodajala na sejmu.
– za individualno prodajo na premični strojnici – 15 dni
pred pričetkom prodaje. Prijava mora vsebovati: naziv taksnega zavezanca, kraj in dan prodaje na premični stojnici, blago,
ki se bo prodajalo na premični strojnici. Individualno prodajo
na premični stojnici se v primeru, da je v občini organizirana
tudi sejemska prodaja dovoli, samo podjetjem, podjetnikom ali
fizičnim osebam, ki ne sodelujejo v sejemski prodaji. Prednost
pri pridobitvi soglasja za individualno prodajo imajo domača
podjetja in podjetniki.
– prodaja s potujočo prodajalno – 15 dni pred pričetkom
prodaje s potujočo prodajalno. Prijava mora vsebovati: naziv
taksnega zavezanca, kraje in dneve kjer bo prodaja, blago, ki
se bo prodajalo, in število mesecev, v katerih bo prodaja.
– prodaja na tržnici – 15 dni pred pričetkom prodaje. Prijava mora vsebovati: naziv individualnega uporabnika tržnice
ali organizatorja prodaje na tržnici, dneve prodaje na tržnici in
blago, ki se bo prodajalo na tržnici.
Z denarno kaznijo 150,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če v določenem roku ne prijavi sejemske prodaje. Z
denarno kaznijo 14,00 EUR se kaznuje taksni zavezanec, če
v določenem roku ne prijavi individualne prodaje na premični
stojnici. Z denarno kaznijo 300,00 EUR se kaznuje taksni
zavezanec, če v določenem roku ne prijavi prodaje s potujočo
prodajalno. Z denarno kaznijo 10,00 EUR se kaznuje individualni uporabnik, če v določenem roku ne prijavi prodaje na
tržnici. Z denarno kaznijo 50,00 EUR se kaznuje organizator
prodaje na tržnici, če v določenem roku ne prijavi prodaje na
tržnici.

5087.

Pravilnik o dopolnitvah in spremembah
Pravilnika o štipendiranju

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07)
in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99,
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77/06) je Občinski svet Občine Divača na 9. redni seji dne
25. 10. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvah in spremembah Pravilnika
o štipendiranju
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 62/97,
3/00) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna višina kadrovske štipendije se določa v odstotku od minimalne plače po Zakonu o določitvi minimalne plače
(Uradni list RS, št. 114/06) in znaša:
– 36% minimalne plače za študente,
– 28% minimalne plače za dijake.
Višina celotne štipendije po tem pravilniku se med šolskim
letom usklajuje v skladu z gibanjem ravni minimalne plače.«
2. člen
V 10. členu se doda za prvim odstavkom nov, drugi odstavek, ki glasi:
»Štipendistu, ki uspešno konča izobraževanje v krajšem
času, kot je s predpisom določeno trajanje izobraževanja po
programu, za katerega je prejemal štipendijo, se izplačajo
preostale štipendije v enkratnem znesku v višini štipendije za
mesec, v katerem je zaključil izobraževanje.«
3. člen
V 13. členu se v tretji in osmi alineji črta beseda »potrdilo«
in jo nadomesti z besedo »dokazilo«.
4. člen
Črta se besedilo 19. člena pravilnika. Namesto dosedanjega besedila, se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Štipendist mora po vsakem zaključenem šolskem oziroma
študijskem letu predložiti občini dokazilo o opravljenih izpitih in
študijskem uspehu v letniku, za katerega je prejemal štipendijo
ter dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v naslednji letnik.«
5. člen
Za 19. členom se doda nov 20., 21. in 22. člen, preštevilči se dosedanji 19.a člen v 23. člen, dosedanji 19.b člen v
24. člen, dosedanji 20. člen v 25. člen.
Vsebina novih členov se glasi:
20. člen
»Štipendija za tekoče šolsko oziroma študijsko leto miruje
in se ne izplačuje:
– če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen ponovni
vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal iz opravičljivih zdravstvenih razlogov ali starševstva;
– če ni izpolnil obveznosti iz prejšnjega člena
Kot opravičljivi zdravstveni razlog iz prve alineje tega
člena šteje bolezen ali poškodba, ki traja neprekinjeno najmanj
dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar se dokazuje z mnenjem zdravnika specialista. Starševstvo iz prve alineje tega člena lahko uveljavlja
tisti od staršev, ki prejema starševski dodatek.«
21. člen
»Štipendist, ki prekine izobraževanje navedeno v pogodbi
o štipendiranju, ali ne konča izobraževanja v roku, ki je določen
s študijskim programom in tem pravilnikom ali če po enoletnem
mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži dokazil oziroma
na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije ali če je pridobil štipendijo na podlagi
posredovanih neresničnih podatkov ali se ne zaposli v skladu
s pogodbo o štipendiranju, je dolžan vrniti izplačane zneske
štipendije skupaj z obrestmi v skladu z zakonom, ki predpisuje
obrestno mero zamudnih obresti.
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Občina lahko na prošnjo štipendista odloži vračilo štipendije ali dovoli obročno vračanje štipendije za dobo, kot je bila
doba prejemanja štipendije, če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku.
Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje dalj
časa trajajoča bolezen oziroma poškodba ali starševstvo štipendista, ki je vplivalo na potek študija.
Če se občina in štipendist ne dogovorita o vračilu štipendije na način, določen v prvem in drugem odstavku tega člena,
se dolžni znesek izterja od štipendista skladno s predpisi, ki
urejajo izvršbo denarnih terjatev.«
22. člen
»Če štipendist opusti izobraževanje zaradi dalj časa trajajoče bolezni oziroma poškodbe ali invalidnosti I. kategorije, ga
lahko župan oprosti vračila štipendije in mu štipendijo odpiše.
Če štipendist štipendije ne more vrniti tudi po odlogu vračila štipendije zaradi socialne ogroženosti, se lahko dolžni znesek odpiše. Dolžni znesek se lahko odpiše tudi v primeru, da bi
bili stroški izterjave nesorazmerni z dolgovanim zneskom.
Kriterije za odpis iz prejšnjih odstavkov z aktom določi
župan.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije; izplačila štipendij po novi osnovi pa se
obračunajo od vključno meseca decembra 2007 dalje.
Št. 032-0008/2007-4
Divača, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

5088.

Obvezna razlaga 15. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih v Občini Divača

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 9. redni seji
dne 25. 10. 2007 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih v Občini Divača
(Uradni list RS, št. 45/05 – uradno prečiščeno
besedilo)
Določba prvega odstavka 15. člena citiranega Odloka, ki
določa, da so stanovanjski objekti pritlični, enonadstropni ali
enonadstropni z mansardo, podkleteni ali delno vkopani. Reliefnim danostim se lahko prilagajajo z medetažnim zamikanjem.
Njihova velikost se mora prilagajati vertikalnim in horizontalnim
gabaritom zazidave v obravnavanem naselju ter režimom tipologije, v katero sodi obravnavano območje se razlaga tako, da
so stanovanjski objekti v naseljih Divača in Senožeče lahko tudi
večetažni, vendar se mora njihova etažnost velikost prilagajati
krajevnim značilnostim, pri čemer etažnost ne sme presegati
etažnosti P+4+M. Soglasje na projektne rešitve za gradnjo na
teh območjih pa po predhodnem mnenju občinske uprave daje
Občinski svet Občine Divača.
Št. 032-0008/2007-2
Divača, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.
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5089.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Jesenice

Uradni list Republike Slovenije
»– odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel, katerega predmet je ravnanje s stvarnim premoženjem občine,«.

Na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 152. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet
Občine Jesenice na redni 11. seji dne 25. 10. 2007 sprejel

5. člen
59. člen (sedež krajevne skupnosti) se spremeni, tako
da se glasi:
»Sedež krajevne skupnosti je določen z aktom krajevne
skupnosti. Dve ali več krajevnih skupnosti imata lahko sedež
na istem naslovu.«

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Jesenice

6. člen
60. člen (status pravne osebe javnega prava, nastopanje
v pravnem prometu in odgovornost za obveznosti) se v celoti
črta.

UVODNE DOLOČBE
1. člen
S spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 1/06, v nadaljevanju Statut), ureja Občina
Jesenice pravni status krajevnih skupnosti v Občini Jesenice,
okvire njihovega delovanja in izvajanja nalog, ter način financiranja krajevnih skupnosti.
S spremembami in dopolnitvami Statuta ureja Občina
Jesenice tudi ravnanje s stvarnim premoženjem občine in
usklajuje temeljni pravni akt občine z veljavno zakonodajo.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
2. člen
V 8. členu Statuta (gospodarjenje z občinskim premoženjem) se druga točka prvega odstavka spremeni tako, da se
druga alinea te točke nadomesti z besedilom:
»– pridobiva, razpolaga, upravlja in najema vse vrste
premoženja«.
3. člen
V 13. členu (pristojnosti občinskega sveta) se drugi odstavek spremeni tako, da se osma alinea nadomesti z besedilom:
»– sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine, na predlog župana,«.
V istem odstavku se doda nova deveta alinea, ki se
glasi:
»– sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
finančnim premoženjem občine, na predlog župana,«.
V istem odstavku se črta enaindvajseta alinea.
4. člen
53. člen (naloge župana) se spremeni tako, da se v prvem
odstavku četrta alinea nadomesti z besedilom:
»– predlaga občinskemu svetu v sprejem letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine,«.
V istem odstavku se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– predlaga občinskemu svetu v sprejem letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim premoženjem občine,«.
V istem odstavku se sedanja deveta alinea spremeni tako,
da se glasi:
»– sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
premičnim premoženjem občine v rokih, določenih za pripravo, spremembo in rebalans proračuna za določeno časovno
obdobje,«.
V istem odstavku se sedanja deseta alinea nadomesti z
besedilom, tako, da se glasi:
»– sprejema posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine,«.
V istem odstavku se sedanja enajsta alinea nadomesti z
besedilom tako, da se glasi:

7. člen
61. člen (statut krajevne skupnosti) se v celoti črta in se
nadomesti z besedilom:
»Krajevna skupnosti sprejme svoje notranje pravne akte,
s katerimi podrobneje uredi način svojega delovanja. Akti krajevne skupnosti morajo biti usklajeni z veljavnimi zakonskimi
in podzakonskimi akti, ki urejajo obseg in način delovanja
občine.«
8. člen
V 63. členu Statuta Občine Jesenice (svet krajevne skupnosti) se v drugem odstavku črta beseda »samostojno«.
V istem členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah
sveta krajevne skupnosti, nima pa pravice glasovanja.«
9. člen
V 66. členu (pristojnost predsednika sveta krajevne skupnosti) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik sveta krajevne skupnosti je v okviru svojih
pooblastil odgovoren za finančno poslovanje krajevne skupnosti.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Akt krajevne skupnosti lahko podrobneje določi pristojnosti predsednika sveta krajevne skupnosti.«
10. člen
V 72. členu (viri financiranja krajevne skupnosti) se tretji
odstavek črta.
11. člen
V 74. členu (postopek priprave finančnega načrta krajevne skupnosti) se drugi odstavek črta.
12. člen
75. člen (razpolaganje s sredstvi iz drugih virov) se v
celoti črta.
13. člen
77. člen (transakcijski računi) se v celoti črta.
14. člen
V 78. členu (naloge krajevnih skupnosti) se prvi odstavek
spremeni tako, da se črta beseda: »posebej«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se črta besedilo v
oklepaju: »(pogodbo o upravljanju)«.
15. člen
80. člen (prehod pravic) se v celoti črta.
16. člen
V 119. členu (formalna izvedba postopkov ravnanja s
stvarnim premoženjem) se doda nov prvi odstavek, ki se
glasi:
»Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje,
razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja.«

Uradni list Republike Slovenije
Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnanje s stvarnim premoženjem občine, ter za
formalno izvedbo postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem
občine, se pravni promet izvede v skladu s predpisi, ki veljajo
za državno premoženje, razen če zakon oziroma podzakonski
predpis ne določi drugače.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Občina mora s premoženjem gospodariti po načelu dobrega gospodarja. Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem
je treba voditi učinkovito, s čim manjšini stroški in na podlagi
metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate za občino.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Vrednost premoženja izkazuje občina v premoženjski
bilanci v skladu z zakonom.«
17. člen
V 120. členu (pristojnost za odločanje o ravnanju s
stvarnim premoženjem) se prvi odstavek spremeni tako, da
glasi:
»Odločitev o pravnem poslu, katerega predmet je ravnanje s stvarnim premoženjem občine (premičnim in nepremičnim), sprejme župan, ki pravni posel tudi sklene.«
Sedanji drugi in tretji odstavek 120. člena se črtata.
18. člen
122. člen (upravljanje s stvarnim premoženjem) se črta.
19. člen
V 123. členu (druge stvarne in obligacijske pravice) se
črtajo prvi, drugi, tretji in četrti odstavek.
Sedanji peti odstavek postane prvi odstavek.
20. člen
V 124. členu (letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim in finančnim premoženjem) se prvi odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»Letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja z
občinskim finančnim in stvarnim premoženjem ob izvedbi postopka sprejemanja proračuna sprejme občinski svet na predlog župana.«
V istem členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Župan v roku 30 (trideset) dni od uveljavitve proračuna
uskladi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja s
sprejetim proračunom.«
V istem členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na
predlog župana spremeni ali dopolni letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem.«
Sedanji drugi odstavek se črta.
21. člen
V 125. členu (brezplačna pridobitev in odsvojitev stvarnega premoženja) se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Nepremično premoženje občine se lahko odsvoji brezplačno le, če je pridobitelj oseba javnega prava, razen javnega
podjetja in se s tem zasleduje javni interes.«
V 125. členu sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek
in se glasi:
»Nepremično premoženje se lahko pridobi brezplačno,
razen, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če bi
bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne
obveznosti za občino, glede na koristi brezplačne pridobitve.«

glasi:

22. člen
V 131. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

»Za izvrševanje dela proračuna, ki se nanaša na sredstva, ki so namenjena za delovanje krajevne skupnosti, je
odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.«
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen
Pravice in obveznosti vseh krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice preidejo z dnem 1. 1. 2008 na Občino
Jesenice.
Št. 007-13/2007
Jesenice, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KRANJ
5090.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91,
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06)
in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10.
2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
1. člen
Za 5. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
(Uradni list RS, št. 46/06) se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
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P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov,
kot tržne dejavnosti.«
2. člen
Spremeni se 14. člen odloka in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri
predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov
otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine
Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov
ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov
delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor,
zbor delavcev zavoda in reprezentativni sindikat upoštevajoč
enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih enot.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev
zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata enako
število glasov, je izvoljen tisti ki ima daljšo delovno dobo v
zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed
sebe s tajnim ali javnim glasovanjem upoštevajoč enakomerno
zastopanost staršev iz organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta
staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati,
ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da
otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami
nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom
mandata.«
3. člen
Enajsta alineja 15. člena odloka se briše.
4. člen
Spremeni se zadnji odstavek 18. člena odloka in se po
novem glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata.«
5. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki o
mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o
izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v
mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister).
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Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj
zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega
mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja
se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka
tega člena.«
6. člen
V 19. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0031/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

5091.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91,
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06)
in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10.
2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
1. člen
Za 5. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 46/06 in 77/06) se doda nov 5.a člen, ki se
glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
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I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov,
kot tržne dejavnosti.«
2. člen
Spremeni se prvi stavek 12. člena odloka, in sicer se za
besedilo »OŠ Simona Jenka« doda beseda »praviloma«.
3. člen
Spremeni se 15. člen odloka in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 15 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 6 predstavnikov delavcev zavoda,
– 6 predstavnikov staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri
predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov
otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine
Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov
ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov
delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor,
zbor delavcev zavoda in reprezentativni sindikat upoštevajoč
enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih enot,
enot vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se jih
udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru,
da dobita dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti
ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev
izmed sebe s tajnim ali javnim glasovanjem upoštevajoč enakomerno zastopanost staršev iz organizacijskih enot, enot
vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se volilne
seje sveta staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni
so kandidati, ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali.
V primeru, da otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda
preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.«
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4. člen
Enajsta alineja 16. člena odloka se briše.
5. člen
Spremeni se zadnji odstavek 19. člena odloka in se po
novem glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje
ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom
mandata.«
6. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku,
določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki o
mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o
izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za
ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen,
lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O
odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je
možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje
v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja
se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka
tega člena.«
7. člen
V 20. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0030/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

5092.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92,
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13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 18. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet
Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
1. člen
Za 5. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj (Uradni list RS,
št. 46/06) se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov,
kot tržne dejavnosti.«
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok
vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine
Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter
občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate izmed
vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor, zbor delavcev
zavoda in reprezentativni sindikat, upoštevajoč enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma
podružnic. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed
sebe s tajnim ali javnim glasovanjem, upoštevajoč enakomerno
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zastopanost staršev iz organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta
staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati,
ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da
otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami
nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom
mandata.«
3. člen
Enajsta alineja 11. člena odloka se briše.
4. člen
Spremeni se zadnji odstavek 14. člena odloka in se po
novem glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata.«
5. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki o
mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o
izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za
ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen,
lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja
se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka
tega člena.«
6. člen
V 15. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0036/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.
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5093.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Orehek Kranj

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91,
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06)
in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10.
2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
1. člen
Za 5. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj (Uradni list
RS, št. 46/06) se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov,
kot tržne dejavnosti.«
2. člen
Spremeni se 15. člen odloka in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 4 predstavniki delavcev zavoda,
– 4 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri
predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov
otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine
Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov
ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov
delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandi-
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date izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor,
zbor delavcev zavoda in reprezentativni sindikat, upoštevajoč enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih
enot, enot vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če
se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni
so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili.
V primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov, je
izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev
izmed sebe s tajnim ali javnim glasovanjem, upoštevajoč
enakomerno zastopanost staršev iz organizacijskih enot, enot
vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se volilne
seje sveta staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni
so kandidati, ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali.
V primeru, da otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda,
preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.«
3. člen
Enajsta alineja 16. člena odloka se briše.
4. člen
Spremeni se zadnji odstavek 19. člena odloka in se po
novem glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata.«
5. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki
o mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo
mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko
svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje
v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je
bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja
brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih
izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja,
vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve
ravnatelja se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka tega člena.«
6. člen
V 20. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko
ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti
ravnatelja največ dvakrat.«
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7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0033/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

5094.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92,
13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 18. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet
Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj
1. člen
Za 5. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj (Uradni
list RS, št. 46/06) se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov,
kot tržne dejavnosti.«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Spremeni se 14. člen odloka in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri
predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov
otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine
Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov
ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov
delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor,
zbor delavcev zavoda in reprezentativni sindikat, upoštevajoč enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih
enot. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata
enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno
dobo v zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed
sebe s tajnim ali javnim glasovanjem, upoštevajoč enakomerno
zastopanost staršev iz organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta
staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati,
ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da
otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami
nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom
mandata.«
3. člen
Enajsta alineja 15. člena odloka se briše.
4. člen
Spremeni se zadnji odstavek 18. člena odloka in se po
novem glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata.«
5. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki o
mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o
izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v
mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister).
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj
zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega
mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.

Uradni list Republike Slovenije
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja
se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka
tega člena.«
6. člen
V 19. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0034/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

5095.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Kranj

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92,
13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 18. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet
Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Kranj
1. člen
Za 4. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj (Uradni list RS, št. 61/98) se doda nov
4.a člen, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
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N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov,
kot tržne dejavnosti.«
2. člen
Spremeni se 7. člena odloka in se po novem glasi:
»Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine
Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov
ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov
delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate
izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor, zbor
delavcev zavoda in reprezentativni sindikat. Volitve so veljavne,
če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so
kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru,
da dobita dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki
ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Predstavnika odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v
zavodu, izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih
volitvah. Volitve so veljavne, če se glasovanja udeleži več kot
polovica udeležencev izobraževanja. Izvoljen je kandidat, ki
dobi večino glasov odraslih, vključenih v izobraževanje v zavodu in, ki so glasovali. Mandat predstavnika odraslih je povezan
s statusom udeleženca izobraževanja odraslih. V primeru, da
predstavniku udeležencev izobraževanja status poteče oziroma
izobraževanje v zavodu prekine, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom
mandata.«
3. člen
Zadnji odstavek 11. člena postane prvi odstavek dodanega
11.a člena odloka in se glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po
postopku, ki ga določi svet zavoda v svojem poslovniku zavoda
v skladu s predpisi, ki urejajo področje volitev. Pred imenovanjem
in razrešitvijo si mora pridobiti mnenje ministra, razen če se
direktorja razreši na njegov predlog. Mandat direktorja zavoda
traja 5 let.«
4. člen
V 11. členu odloka se doda nov odstavek, ki sedaj predstav
lja peti odstavek tega člena, in se glasi:
»Za vršilca dolžnosti direktorja se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki urejajo vršilca dolžnosti ravnatelja.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0097/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

Stran
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Kranjski vrtci

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92,
13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 18. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet
Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Kranjski vrtci
1. člen
V 5. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 61/98) se doda
nova alineja, ki se glasi:
»– R/ 93.299 – druge razvedrilne dejavnosti.«
2. člen
Za 5. členom odloka se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov,
kot tržne dejavnosti.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena odloka in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 25 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 11 predstavnikov delavcev zavoda,
– 11 predstavnikov staršev.«
4. člen
Spremeni se 9. člen odloka in se po novem glasi:
»Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine
Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov
ter občanov.

Uradni list Republike Slovenije
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov
delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski
zbor, zbor delavcev zavoda in reprezentativni sindikat, pri
čemer se upošteva enakomerna zastopanost delavcev vseh
enot zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot
polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo
večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva
kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed sebe s tajnim ali javnim glasovanjem, pri čemer se upošteva enakomerna zastopanost staršev vseh enot zavoda.
Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta staršev
udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati, ki
dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da
otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, preneha obiskovati zavod, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami
nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.«
5. člen
Spremeni se zadnji odstavek 13. člena odloka in se po
novem glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata.«
6. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki
o mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo
mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko
svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje
v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je
bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja
brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih
izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja,
vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve
ravnatelja se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka tega člena.«
7. člen
V 14. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko
ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti
ravnatelja največ dvakrat.«

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0039/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

5097.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 3. člena
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93,
66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 18. člena Statuta
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne
občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
1. člen
Za 5. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (Uradni list RS, št. 46/06) se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov,
kot tržne dejavnosti.«

Št.
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2. člen
Spremeni se 14. člen odloka in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri
predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov
otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine
Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov
ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov
delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor,
zbor delavcev zavoda in reprezentativni sindikat, upoštevajoč enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih
enot. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata
enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno
dobo v zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed
sebe s tajnim ali javnim glasovanjem, upoštevajoč enakomerno
zastopanost staršev iz organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta
staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati,
ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da
otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami
nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom
mandata.«
3. člen
Enajsta alineja 15. člena odloka se briše.
4. člen
Spremeni se zadnji odstavek 18. člena odloka in se po
novem glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata.«
5. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki o
mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o
izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v
mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister).
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj
zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega
mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
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Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja
se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka
tega člena.«
6. člen
V 19. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0035/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

5098.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92,
13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 18. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet
Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj
1. člen
Za 6. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj (Uradni list RS, št. 46/06) se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,

Uradni list Republike Slovenije
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov,
kot tržne dejavnosti.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena odloka in se po
novem glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
3. člen
Spremeni se 11. člen odloka in se po novem glasi:
»Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri
predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov
otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine
Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov
ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov
delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate
izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor, zbor
delavcev zavoda in reprezentativni sindikat upoštevajoč enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih enot. Volitve
so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.
Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so
volili. V primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov,
je izvoljen tisti ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed
sebe s tajnim ali javnim glasovanjem upoštevajoč enakomerno
zastopanost staršev iz organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta
staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati,
ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da
otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami
nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom
mandata.«
4. člen
Enajsta alineja 12. člena odloka se briše.
5. člen
Spremeni se zadnji odstavek 15. člena odloka in se po
novem glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata.«
6. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
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– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki o
mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o
izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za
ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen,
lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja
se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka
tega člena.«
7. člen
V 16. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0037/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

5099.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Kranj

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92,
13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 18. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet
Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Kranj
1. člen
Za 6. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj (Uradni list RS,
št. 46/06) se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
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»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov,
kot tržne dejavnosti.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena odloka in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
3. člen
Spremeni se 10. člen odloka in se po novem glasi:
»Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri
predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov
otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine
Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov
ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov
delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate
izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor, zbor
delavcev zavoda in reprezentativni sindikat, upoštevajoč enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih enot, enot
vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se jih udeleži
več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki
dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita
dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed
sebe s tajnim ali javnim glasovanjem, upoštevajoč enakomerno
zastopanost staršev iz organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta
staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati,
ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da
otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami
nadomestnega člana sveta zavoda.
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Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.«
4. člen
Enajsta alineja 11. člena odloka se po novem briše.
5. člen
Spremeni se zadnji odstavek 14. člena odloka in se po
novem glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata.«
6. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki
o mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo
mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko
svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje
v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je
bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja
brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih
izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja,
vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve
ravnatelja se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka tega člena.«
7. člen
V 15. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko
ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti
ravnatelja največ dvakrat.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0038/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.
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5100.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92,
13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 18. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet
Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
1. člen
Za 5. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
(Uradni list RS, št. 46/06) se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov,
kot tržne dejavnosti.«
2. člen
Spremeni se 15. člen odloka in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri
predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov
otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine
Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov
ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov
delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate
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izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor, zbor
delavcev zavoda in reprezentativni sindikat, upoštevajoč enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih enot, enot
vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se jih udeleži
več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki
dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita
dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed
sebe s tajnim ali javnim glasovanjem, upoštevajoč enakomerno
zastopanost staršev iz organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta
staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati,
ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da
otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami
nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom
mandata.«
3. člen
Enajsta alineja 16. člena odloka se briše.
4. člen
Spremeni se zadnji odstavek 19. člena odloka in se po
novem glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata.«
5. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki o
mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o
izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v
mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister).
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj
zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega
mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja
se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka
tega člena.«
6. člen
V 20. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
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7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0029/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

5101.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj

Na podlagi 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91,
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06)
in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10.
2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
1. člen
Za 5. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj (Uradni list
RS, št. 46/06) o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj (Uradni list RS, št. 46/06)
se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
C/ 18.200 – razmnoževanje računalniških izpisov,
C/ 33.120 – popravilo strojev in naprav,
C/ 95.110 – popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot,
I/ 55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I/ 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/ 56.290 – dejavnost menz,
I/ 63.110 – obdelovanje podatkov,
L/ 68.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
M/ 69.200 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
N/ 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
N/ 77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N/ 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
N/ 81.210 – splošno čiščenje stavb,
N/ 81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
N/ 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
N/ 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P/ 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/ 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/ 85.530 – dejavnost vozniških šol,
P/ 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R/ 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
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R/ 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
R/ 93.110 – obratovanje športnih objektov,
kot tržne dejavnosti.«
2. člen
Spremeni se 15. člen odloka in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 15 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 6 predstavnikov delavcev zavoda,
– 6 predstavnikov staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri
predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov
otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine
Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov
ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov
delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate
izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor, zbor
delavcev zavoda in reprezentativni sindikat upoštevajoč enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih enot, enot
vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se jih udeleži
več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki
dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita
dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed
sebe s tajnim ali javnim glasovanjem, upoštevajoč enakomerno
zastopanost staršev iz organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta
staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati,
ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da
otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami
nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom
mandata.«
3. člen
Enajsta alineja 16. člena odloka se briše.
4. člen
Spremeni se zadnji odstavek 19. člena odloka in se po
novem glasi:
»Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata.«
5. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki o
mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o
izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za
ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen,
lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
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sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja
se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka
tega člena.«
6. člen
V 20. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0032/2007-47/11
Kranj, dne 25. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

5102.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list SRS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo in št. 21/06 – odločba US), 148.
in 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni
list RS, št. 39/06), 30. in 33. člena Energetskega zakona
(EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07), 153. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06)
in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je Svet mestne Občine Kranj na 10. seji dne 17. 10.
2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah
1. člen
V 2. členu Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 60/02 – v nadaljevanju: odlok) se osma alinea, ki se
glasi »pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka«, črta.
2. člen
V odloku se 3. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Izbirne gospodarske javne službe so:
– urejanje mestnega potniškega prometa,
– urejanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– vzdrževanje javnih parkirišč,
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– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in dobava plina,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja toplote in dobava toplote,
– urejanje javnih tržnic.«
3. člen
V odloku se drugi odstavek 4. člena spremeni in dopolni
tako, da se glasi:
»Obvezne in izbirne gospodarske javne službe se zagotavljajo v javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju,
režijskem obratu, na podlagi koncesije ali v obliki, določeni
v odloku, ki ureja izvajanje posamezne gospodarske javne
službe.«

glasi:

4. člen
V odloku se 7. člen dopolni z drugim odstavkom, ki se

»Določbe prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo, kadar gre za razmerja javno-zasebnega partnerstva.«
5. člen
V odloku se naziv IV. poglavja, ki se glasi »IV. končne
določbe« spremeni tako, da se glasi »IV. prehodne in končne
določbe«.
6. člen
V odloku se za 12. členom doda nov 13. člen, ki se glasi:
»V roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka je
potrebno z ustreznimi akti urediti izvajanje izbirnih gospodarskih javnih služb.«
7. člen
V odloku se preštevilčita 13. člen, ki postane 14. člen, in
14. člen, ki postane 15. člen.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0057/2007-46/01
Kranj, dne 17. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

5103.

Pravilnik o oddajanju profitnih stanovanj
Mestne občine Kranj v najem

Na podlagi 83. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 69/03, 18/04 in 47/06) in 18. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine
Kranj na 10. seji dne 26. 10. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju profitnih stanovanj
Mestne občine Kranj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– upravičenci do dodelitve profitnega stanovanja Mestne
občine Kranj v najem,
– pogoji za oddajanje profitnih stanovanj Mestne občine
Kranj v najem,
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– postopek, po katerem Mestna občina Kranj odda profitno stanovanje v najem.
II. UPRAVIČENCI DO DODELITVE PROFITNEGA
STANOVANJA
2. člen
Upravičenci do dodelitve profitnega stanovanja v najem so:
– fizične osebe, ki so polnoletni državljani Republike
Slovenije oziroma polnoletni državljani držav članic Evropske
unije,
– pravne osebe, ki stanovanje potrebujejo za izvajanje
svoje neprofitne dejavnosti na območju Republike Slovenije.
III. POGOJI ZA DODELITEV PROFITNEGA STANOVANJA
V NAJEM
3. člen
Pogoji za dodelitev profitnega stanovanja v najem so:
– da ima udeleženec razpisa in ostali družinski člani, s
katerimi se javlja na razpis, v primeru, da je udeleženec razpisa
fizična oseba, poravnane vse zapadle obveznosti do Mestne
občine Kranj,
– da je bila vplačana varščina.
Oddaja stanovanj po tem pravilniku se izvede z javno
dražbo.
IV. KOMISIJA ZA DODELITEV PROFITNIH STANOVANJ
V NAJEM
4. člen
Javni razpis za izvedbo javne dražbe oblikuje komisija, ki
je imenovana v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo ravnanje
s stvarnim premoženjem občin (v nadaljnjem besedilu: komisija) in ki izvaja celoten postopek oddaje profitnega stanovanja
po tem pravilniku.
V. POSTOPEK ZA DODELITEV PROFITNIH STANOVANJ
V NAJEM
5. člen
Župan sprejme sklep o javnem razpisu za dodelitev profitnih stanovanj v najem, s katerim določi tudi ciljno skupino.
Župan v posameznem razpisu za dodelitev profitnih stanovanj v najem določi ciljno skupino: mlade družine, starejši
občani, enostarševske družine, samske osebe, neprofitne organizacije.
Tako določena ciljna skupina ima prednost pri dodelitvi
profitnega stanovanja v najem, kolikor je udeležencev javne
dražbe več, kot je razpoložljivih stanovanj.
Pravne osebe dodeljenega profitnega stanovanja ne smejo oddati v podnajem.
6. člen
Javni razpis za dodelitev profitnih stanovanj v najem se
objavi na spletni strani Mestne občine Kranj. Med objavo razpisa o javni dražbi in javno dražbo ne sme poteči manj od 15
dni in ne več od 45 dni.
Obvestilo o javnem razpisu za dodelitev profitnih stanovanj v najem se objavi na običajen način v medijih.
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– zahtevo po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev
iz 2. in 3. člena tega pravilnika,
– opis stanovanj, ki se dodeljujejo z razpisom,
– kraj, čas in naslov, kjer se bo opravila javna dražba,
– izhodiščno najemnino in najnižji znesek njenega višanja, ki je večkratnik števila 5,
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– način in rok plačila najemnine in drugih stroškov, povezanih z najemnino,
– višino varščine, v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin,
– obvestilo udeležencem, da bo po končani javni dražbi
varščina vrnjena tistim, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, v
roku 10 dni,
– informacijo o tem kje in pod kakšnimi pogoji se lahko
interesenti pred začetkom javnega razpisa seznanijo s podrobnejšimi pogoji in si ogledajo stanovanja, ki so predmet
razpisa,
– morebitne druge pogoje, ki jih mora udeleženec javnega razpisa izpolnjevati.
7. člen
Javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti
članov komisije.
Izhodiščna najemnina oziroma vsaka nadaljnja najemnina se izkliče trikrat, v primeru da nobeden od udeležencev
javnega razpisa navedene najemnine ne zviša pred tretjim
klicem, se šteje, da je sprejeta tista najemnina, ki je bila
izklicana trikrat. Ko je najemnina izklicana trikrat predsednik
komisije ugotovi, komu je dodeljeno profitno stanovanje in
višino najemnine.
Če izhodiščna najemnina ni bila dosežena, je javna
dražba neuspešna.
8. člen
Po zaključeni javni dražbi komisija sestavi zapisnik, ki
vsebuje naslednje podatke:
– kraj, kjer je javna dražba potekala, datum in uro,
– imena članov komisije in osebe ki vodi javno dražbo,
– predmet javne dražbe,
– izklicna vrednost,
– najnižji znesek višanja,
– imena dražiteljev oziroma njihovih zastopnikov oziroma pooblaščencev,
– ugotovitvah o izpolnjevanju pogojev dražiteljev, ki pristopijo k javni dražbi,
– najvišji izklicani najemnini in imenu uspelega dražitelja
ter ugotovitvah, da je bil kupec pozvan k sklenitvi pogodbe
ali ugotovitev, da izklicna vrednost ni bila dosežena in javna
dražba ni bila uspešna.
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VII. OBLIKOVANJE NAJEMNINE
12. člen
Izhodiščna najemnina se ugotavlja na podlagi Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04) oziroma v skladu z
drugimi veljavnimi predpisi ter znaša 110 odstotkov neprofitne
najemnine za določeno stanovanje.
VIII. ZAMENJAVE PROFITNIH STANOVANJ
13. člen
Mestna občina Kranj omogoča zamenjave stanovanj v
okviru sklada stanovanj Mestne občine Kranj in pri tem zlasti
upošteva spremenjene potrebe najemnikov profitnih stanovanj
po primerni stanovanjski površini, druge njihove interese in
lastne interese ter potrebe občine.
Vloge za zamenjavo zbira pristojni oddelek Mestne občine Kranj. Vloge morajo biti obrazložene in zanje morajo biti
predložena dokazila, vključno s potrdilom, da so poravnali vse
obveznosti do dosedanjega stanovanja.
O rešitvi vloge odloča direktor občinske uprave.
14. člen
V primerih, ki jih ta pravilnik ne ureja, se smiselno uporabljajo določbe veljavnih predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine
Kranj v najem (Uradni list RS, št. 31/03).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3523-0281/2007-43/05
Kranj, dne 26. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

VI. DODELITEV PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
9. člen
Direktor občinske uprave izda sklep o dodelitvi profitnega stanovanja v najem, na podlagi zapisnika komisije.
10. člen
Najemna pogodba za uporabo profitnih stanovanj se
sklepa praviloma za nedoločen čas in se sklene najkasneje v
roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, mu lahko občina podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v določenem roku, občina zadrži njegovo varščino.
11. člen
Ob prekinitvi najemne pogodbe se najemnika na podlagi
vplačane varščine iz šeste alinee drugega odstavka 6. člena
tega pravilnika oprosti plačila najemnine za dodeljeno stanovanje za zadnje 3 mesece, v primeru da ima poravnane
vse obveznosti do Mestne občine Kranj in v primeru, da
na stanovanju ni nastala škoda zaradi neprimerne uporabe
stanovanja.
V primeru, da najemnik nima poravnanih vseh obveznosti do Mestne občine Kranj oziroma, da je na stanovanju
nastala škoda, mu varščina zapade na račun le-teh.

5104.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo
cestne povezave skozi naselje Njivica pri
Kranju

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 44. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj
dne 10. 10. 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gradnjo cestne povezave
skozi naselje Njivica pri Kranju
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Naselje Njivica leži ob lokalni cesti LC 183020 Kranj–
Besnica–Nemilje–Podbica na eni strani, na drugi strani pa
je z lokalno cesto LC 348090 Češnjiški most–Rovte–Njivica
povezano z Občino Radovljica.
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Cesta skozi naselje Njivica je na celotnem poteku od odcepa
lokalne ceste Besnica–Nemilje do občinske meje z občino Radovljica široka približno 3,0 do 3,5 m, na njej sta dva večja vzpona z
vzdolžnim naklonom okoli 17%. Cesta je razen prvih 100 m izvedena v makadamu. Odvodnavanje ceste je le delno urejeno.
Zaradi neustreznih situativnih in višinskih elementov je
promet po cesti, zlasti v zimskem času, otežkočen. Poleg
tega na začetku naselja cesta poteka skozi dvorišče kmetije
Pogačnik, kar predstavlja dodatno težavo, tako za udeležence
v prometu, kakor tudi za lastnika kmetije.
Zato je cesto potrebno rekonstruirati oziroma jo, na delih
kjer to zaradi terenskih razmer to ni mogoče, zgraditi na novo
(781 m).
Rekonstrukcija ceste je predvidena v Odloku o prostorskih
sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03 in 32/04).
Gradnja ceste skozi naselje Njivica predstavlja prostorsko ureditev lokalnega pomena, ki je neposredno namenjena
opravljanju občinskih gospodarskih javnih služb. Zato se za to
prostorsko ureditev izdela občinski podrobni prostorski načrt
za gradnjo cestne povezave skozi naselje Njivica pri Kranju (v
nadaljevanju: OPPN).
II. Območje OPPN
Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel:
1301/1, 1226/1, 1223, 1304/1, 1213/1, 1222, 1212, 1211,
1210/1, 1228, 1227, 1249, 1297/1, 1185, 1186 in 1184, vse
k.o. Nemilje.
III. Način pridobitev strokovnih rešitev
Ker se z OPPN načrtuje delna prestavitev obstoječe lokalne ceste na novo traso, se strokovna rešitev prostorske
ureditve ne določi na podlagi več variantnih rešitev. Načrtovalec
na podlagi analize stanja prostora in smernic nosilcev urejanja
prostora utemelji predlagano prostorsko ureditev.
IV. Postopek in roki priprave posameznih faz
Postopek priprave OPPN se vodi v skladu z Zakonom
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07). S tem
sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
– objava sklepa o pripravi OPPN – oktober 2007,
– izdelava osnutka OPPN – 30 dni po podpisu pogodbe z
izbranim načrtovalcem,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku
OPPN – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje (CPVO),
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni po pridobitvi smernic, v primeru, da je potrebno izdelati CPVO, se
za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred
javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki v roku 15 dni preveri ustreznost
okoljskega poročila,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev ZN – 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka OPPN – 30 dni,
– prva obravnava odloka o OPPN na Svetu MOK – v času
javne razgrnitve,
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s
stališči do pripomb – 20 dni po javni razgrnitvi,
– priprava predloga OPPN – 20 dni po sprejetju stališč
do pripomb,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni
po prejemu predloga; v primeru izdelave CPVO ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja, na podlagi mnenj nosilcev urejanja
prostora, v 30. dneh odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe
OPPN na okolje in izda potrdilo,
– sprejem usklajenega predloga odloka o OPPN (druga
obravnava) na Svetu MOK,
– objava odloka v Uradnem listu RS.
Sprejet OPPN se po njegovi uveljavitvi pošlje Ministrstvu
za okolje in prostor in Upravni enoti Kranj.
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V. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih
skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil,
ki sodelujejo v postopku priprave OPPN in so določeni s tem
sklepom. Mestna občina Kranj pošlje osnutek OPPN nosilcem
urejanja prostora ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema
poziva dajo smernice. V smernicah nosilci urejanja prostora za
območje obravnavanega OPPN konkretizirajo določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje in
prostor v istem roku občini sporoči, ali je za OPPN potrebno
izvesti CPVO.
Če nosilci urejanja prostora v predpisanem roku ne dajo
smernic, se šteje da smernic nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske
ureditve določajo veljavni predpisi.
Na poziv občine nosilci urejanja prostora v 30 dneh od
prejema vloge dajo mnenje ali predlog OPPN upošteva smernice, ki so jih posredovali k osnutku OPPN. Če bo za OPPN
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna
ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti njegovih
vplivov na okolje. O sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje
odloči Ministrstvo za okolje in prostor.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN
sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter
mnenj so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za opravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek
območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnava 5, 4000 Kranj;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9,
4000 Kranj;
5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana;
8. Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj;
10. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
11. Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
12. Mestna občina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za
katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava OPPN se financira iz proračuna Mestne občine
Kranj.
VII. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter Mestne
občine Kranj in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0008/2007-48/01
Kranj, dne 10. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.
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Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta območja
D 02/3 – Šolski center Zlato polje

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 44. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine
Kranj dne 12. 10. 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski
center Zlato polje
I. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta
Za območje Šolskega centra Zlato polje je bil prvi zazidalni načrt sprejet že v letu 1975. V skladu z njim je v območju
zgrajena strojno kovinarska šola ISKRA, Fakulteta za organizacijske vede s športno dvorano, dijaški in študentski dom ter
igrišča za rokomet, odbojko in košarko.
Glede na spremenjeno prostorsko zakonodajo in spremenjene programe razvoja šol je Svet Mestne občine Kranj
v letu 2002 sprejel nov Odlok o zazidalnem načrtu območja
D 02/3 – Šolski center Zlato polje (Uradni list RS, št. 82/02, v
nadaljevanju ZN), v letu 2004 pa še spremembe ZN (Uradni
list RS, št. 51/04). Območje ZN je namenjeno izobraževalni dejavnosti, bivanjskim kapacitetam, vezanim na šolsko in
študijsko dejavnost, športu in rekreaciji, prometni, komunalni
in energetski infrastrukturni ureditvi ter ureditvi parkirnih in
zelenih površin. Po tem ZN je zgrajena Ekonomska gimnazija,
za gradnjo večnamenske športne dvorane je bilo 23. 4. 2007
izdano gradbeno dovoljenje.
Od zadnjih sprememb in dopolnitev ZN, ki je potekala v
letu 2004, pa do danes je s strani uporabnikov tega prostora
prišlo do nekaterih pobud za spremembe oziroma dopolnitve
veljavnega prostorskega načrta.
II. Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje sprememb in dopolnitev ZN je identično območju veljavnega ZN in meri 17.75 ha.
III. Način pridobitev strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev načrtovalec izdela
v dveh variantah. Variantne strokovne rešitve se izdelajo na
podlagi analize stanja in prostorskih potreb uporabnikov tega
prostora ter strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja
prostora.
Izdelane so strokovne podlage Visokošolsko središče
Zlato polje (Univerzitetni kampus), ki jih je izdelala Fakulteta
za arhitekturo Ljubljana v novembru 2006.
IV. Postopek in roki priprave posameznih faz
Postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN se vodi v
skladu Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki
njegove priprave:
– objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev ZN
– oktober 2007,
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN – 30 dni
po podpisu pogodbe z izbranim načrtovalcem,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku
sprememb in dopolnitev ZN – 30 dni po prejemu osnutka; v
navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO),
– izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
ZN – 45 dni po pridobitvi smernic; v primeru, da je potrebno izdelati CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo,
ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki v roku 15 dni preveri
ustreznost okoljskega poročila,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev ZN – 30 dni,
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– prva obravnava odloka o spremembah in dopolnitvah
ZN na Svetu MOK – v času javne razgrnitve,
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s
stališči do pripomb – 20 dni po javni razgrnitvi,
– priprava predloga sprememb in dopolnitev ZN – 20 dni
po sprejetju stališč do pripomb,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni
po prejemu predloga; v primeru izdelave CPVO ministrstvo
pristojno za varstvo okolja, na podlagi mnenj nosilcev urejanja
prostora, v 30. dneh odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe
sprememb in dopolnitev ZN na okolje in izda potrdilo,
– sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah in
dopolnitvah ZN (druga obravnava) na Svetu MOK,
– objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprejet odlok o spremembah in dopolnitvah ZN se po
njegovi uveljavitvi pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in
Upravni enoti Kranj.
V. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih
skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki
sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN in
so določeni s tem sklepom.
Mestna občina Kranj pošlje osnutek sprememb in dopolnitev ZN nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da ji v roku 30
dni od prejema poziva dajo smernice. V smernicah nosilci urejanja prostora, za obravnavano območje, konkretizirajo določbe
predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje
in prostor v istem roku občini sporoči, ali je za spremembe in
dopolnitve ZN, ki bodo izdelane kot občinski podrobni prostorski načrt, potrebno izvesti CPVO.
Če nosilci urejanja prostora v predpisanem roku ne dajo
smernic, se šteje, da smernic nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske
ureditve določajo veljavni predpisi.
Na poziv občine nosilci urejanja prostora v 30 dneh od
prejema vloge dajo mnenje, ali so v predlogu sprememb in
dopolnitev ZN upoštevane smernice, ki so jih posredovali k
osnutku sprememb in dopolnitev ZN.
V primeru, da bo potrebno izvesti CPVO, se pristojna
ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov na
okolje. O sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev ZN na
okolje odloči Ministrstvo za okolje in prostor.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN sodelujejo s posredovanjem smernic,
strokovnih podlag ter mnenj so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, Trg
osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
6. Elektro Gorenjska, d.d., PE za distribucijo električne
energije, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
7. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
8. Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
9. Komunala Kranj d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
11. Domplan d.d., PE Energetika, Bleiweisova 14, 4000
Kranj;
12. Mestna občina Kranj,Oddelek za razvoj in investicije,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Uradni list Republike Slovenije
Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije,
za katere se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN
izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava sprememb in dopolnitev ZN se financira iz proračuna Mestne občine Kranj.
VII. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter Mestne občine Kranj in začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 350-0118/2007-48/02
Kranj, dne 12. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

KRIŽEVCI
5106.

Odlok o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave inšpekcijskega nadzora
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«

Na podlagi 14. in 48. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer,
št. 1/2003), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS,
št. 27/99, 17/01 in 74/02), 14. člena Statuta Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št.12/99, 2/01 in 38/04), 15. člena Statuta
Občine Sveti Jurij (Uradni list RS, št.29/00, 77/02), 16. člena
Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01)
so Očinski svet Občine Ljutomer dne 19. 9. 2007, Občinski
svet Občine Križevci dne 17. 10. 2007, Občinski svet Občine
Razkrižje dne 4. 9. 2007, Občinski svet Občine Sveti Jurij dne
27. 9. 2007, Občinski svet Občine Veržej dne 23. 8. 2007, v
skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB-1) sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
inšpekcijskega nadzora
»Medobčinski inšpektorat«
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Ljutomer, Občina Križevci,
Občina Razkrižje, Občina Sveti Jurij, Občina Veržej ustanovijo
organ skupnega inšpekcijskega nadzora, določijo njegovo delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter zagotavljanje
sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupnega inšpekcijskega nadzora in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
(1) Občine ustanoviteljice ustanovijo organ skupnega inšpekcijskega nadzora za izvrševanje upravnih nalog na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
(2) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih
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sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(3) Župani občin ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo
predstojnika skupne občinske uprave, sprejmejo kadrovski
načrt, program dela in finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske
uprave.
(4) Župani občin ustanoviteljic sklenejo poseben dogovor, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti
do inšpektorata, programiranje dela, način poročanja, način
financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih
in drugih del za inšpektorat ter druge zadeve, pomembne za
nemoteno delo medobčinskega inšpektorata.
SEDEŽ
3. člen
(1) Ime organa skupnega inšpekcijskega nadzora je
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«.
(2) Sedež medobčinskega inšpektorata je na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
(3) Medobčinski inšpektorat uporablja žig okrogle oblike.
Na zgornjem robu žiga je napis: »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«, v notranjem krogu pa napis Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer, na spodnjem robu pa »Ljutomer, Križevci, Razkrižje,
Sveti Jurij, Veržej«.
NALOGE IN ORGANIZACIJA
4. člen
(1) Medobčinski inšpektorat opravlja upravne, strokovne
in svetovalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic v zvezi z nalogami občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
(2) Medobčinski inšpektorat je organiziran kot enovit
organ.
(3) Svoje naloge opravlja medobčinski inšpektorat v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic, in sicer:
1. zakonom o varnosti cestnega prometa,
2. zakonom o občinskem redarstvu,
3. zakonom o varstvu javnega reda in miru,
4. odloki o občinskih cestah,
5. odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki,
6. odloki o oglaševanju in reklamiranju,
7. odloki o občinskih taksah,
8. odloki o pokopaliških dejavnostih,
9. odloki o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,
10. odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
11. odloki o oskrbi s pitno vodo,
12. odloki s področja naravne in kulturne dediščine,
13. drugimi predpisi, ki dajejo pooblastila za nadzor.
5. člen
(1) Medobčinski inšpektorat je prekrškovni organ občin
ustanoviteljic.
(2) Pooblaščene uradne osebe medobčinskega inšpektorata vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških
iz občinske pristojnosti, določenih z zakoni in predpisi občin
ustanoviteljic.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinski
inšpektorat, so prihodek proračuna občine, na območju katere
je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa medobčinski inšpektorat kot organ tiste občine
ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.

Stran

13846 /

Št.

102 / 9. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije

(2) Medobčinski inšpektorat se mora pri izvrševanju svojih
nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost
zadeva spada oziroma za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu
odloča predstojnik inšpekcije. O izločitvi predstojnika medobčinskem inšpektoratu odloča župan, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. Ta o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu, odgovarjajo občine
ustanoviteljice solidarno.
7. člen
(1) Medobčinski inšpektorat vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z
Zakonom o javnih uslužbencih. Predstojnik medobčinskega
inšpektorata je predstojnik medobčinskega inšpektorata kot
prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(2) Predstojnik medobčinskega inšpektorata je uradnik
na položaju.
(3) Predstojnik medobčinskega inšpektorata mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oziroma magisterijem in najmanj 8 let delovnih
izkušenj.
8. člen
(1) Predstojnik medobčinskega inšpektorata odgovarja za
izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne
občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te
občine, za delo medobčinskega inšpektorata v celoti pa skupaj
vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Predstojnik medobčinskega inšpektorata predstavlja
in zastopa medobčinski inšpektorat, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti medobčinskega
inšpektorata ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za
zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela medobčinskega
inšpektorata.
9. člen
(1) Občina Ljutomer, v kateri ima medobčinski inšpektorat
sedež, ima za javne uslužbence medobčinskega inšpektorata
status delodajalca.
(2) Župan Občine Ljutomer s statusom delodajalca s
soglasjem županov ostalih občin uresničuje do javnih uslužbencev v medobčinskem inšpektoratu pravice in obveznosti,
ki izhajajo iz delovnega razmerja (določitev letnega dopusta,
dela plače za delovno uspešnost, dodatno delovno uspešnost,
ocenjevanje in napredovanje, letni pogovor in drugo).
SREDSTVA ZA DELO
10. člen
(1) Sredstva za delo inšpektorja in druga materialna sredstva v zvezi z inšpekcijskim nadzorom zagotavljajo občine
ustanoviteljice v naslednjem razmerju:
– Občina Ljutomer
56,79%
– Občina Križevci
16,64%
– Občina Razkrižje
6,30%
– Občina Sveti Jurij
13,91%
– Občina Veržej
6,36%.
(2) Sredstva za delo dveh redarjev in druga materialna
sredstva v zvezi z redarsko službo zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju:
– Občina Ljutomer
– Občina Križevci
– Občina Razkrižje
– Občina Sveti Jurij
– Občina Veržej

75%
9,63%
3,64%
8,05%
3,68%.

(3) Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za obračun višine sredstev za delovanje medobčinskega
inšpektorata, občine določijo v novem razmerju, če:
– nova občina ali občine pristopijo k medobčinskemu
inšpektoratu,
– ob izstopu občine ali občin iz medobčinskega inšpektorata.
11. člen
(1) Nakup opreme in drugih sredstev, ki so potrebni za
delo medobčinskega inšpektorata, naroči v skladu s predpisi
o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima
medobčinski inšpektorat sedež v skladu z dogovorom županov
občin ustanoviteljic iz 2. člena tega odloka.
(2) Priznane stroške za uporabo upravnih prostorov,
stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in
stroške vzdrževanja ter investicij v upravne prostore ter stroške finančnega, računovodskega, kadrovskega poslovanja,
informacijskega in pisarniškega poslovanja ter ostale stroške, ki nastanejo pri urejanju skupnih zadev za medobčinski
inšpektorat in jih za medobčinski inšpektorat vodi občina s
statusom delodajalca, si občine ustanoviteljice medobčinskega inšpektorata delijo v razmerju, določenim v 10. členu
tega odloka.
VSTOP IN IZSTOP
12. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
medobčinskega inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda
županom soustanoviteljic.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna
vse obveznosti do medobčinskega inšpektorata.
(3) Druge občine, ki izrazijo interes, da pristopijo k medobčinskemu inšpektoratu, lahko pristopijo, če sklep o tem sprejme
njihov občinski svet in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. Vse spremembe odloka pa se sprejmejo po enakem
postopku kot osnovni odlok.
NALOGE ŽUPANOV
13. člen
Župani občin ustanoviteljic:
– imenujejo predstojnika v 30 dneh po uveljavitvi odloka,
– določijo kadrovski načrt najpozneje v dveh mesecih po
uveljavitvi odloka,
– na predlog predstojnika sprejmejo akt o sistemizaciji
najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi odloka.
PRIČETEK DELOVANJA
14. člen
(1) Medobčinski inšpektorat začne z delom 1. 1. 2008. Do
takrat morajo občine ustanoviteljice zagotoviti sredstva in druge
potrebne pogoje za začetek dela.
(2) Najkasneje do dne, ko medobčinski inšpektorat začne
z delom, medobčinski inšpektorat prevzame javne uslužbence,
zaposlene v Občini Ljutomer, ki so razporejeni na uradniška
delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka izda Občina Ljutomer, v kateri ima medobčinski inšpektorat sedež in
ima za javne uslužbence medobčinskega inšpektorata status
delodajalca, odločbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest v
medobčinskemu inšpektoratu ter jim v podpis predloži pogodbe
o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem,
zaposlenim v medobčinskem inšpektoratu, ne more poslabšati
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položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi Občine
Ljutomer.
(5) V primeru, da se ukine Medobčinski inšpektorat, Občina Ljutomer prevzame nazaj javne uslužbence, ki jih je skupni
inšpektorat prevzel od Občine Ljutomer ob ustanovitvi. V primeru novo zaposlenih se obveznosti delijo na podlagi 10. člena
tega odloka.
15. člen
Inšpekcijski in prekrškovni postopki, vodeni v občinski
inšpekciji za Občino Ljutomer, se nadaljujejo v medobčinskem
inšpektoratu z dnem začetka njegovega dela.
16. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko
ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Za objavo poskrbi tista občina, ki zadnja sprejme odlok,
v roku 15 dni po sprejetju.

Št.

Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.
Župan
Občine Razkrižje
Stanislav Ivanušič l.r.
Župan
Občine Sveti Jurij
Anton Slana l.r.

I.
70

71

2.614.937

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.614.937

DAVČNI PRIHODKI

1.840.376

700 Davki na dohodek in dobiček

1.670.221
111.505

NEDAVČNI PRIHODKI

143.008

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

63.824
8.346
835
8.678
61.325
183.593
1.043

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
premož.
73

182.550

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin.
instit.

447.960
447.960

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

41

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

97.244

401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost

14.241

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Križevci za leto 2007

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

3.241.637
357.794

234.488
6.217
5.604
946.823
15.940
605.892
78.473
246.518

414 Tekoči transferi v tujino
43
44

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.504.443

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.504.443

INVESTICIJSKI TRANSFERI

432.577

430 Investicijski transferi

432.577

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Križevci za leto 2007

III.

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

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 34/07) se spremeni:

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

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

1. člen
2. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Proračun Občine Križevci za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih:

58.650

704 Domači davki na blago in storitve
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od
premož.

72

Proračun
leta

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

703 Davki na premoženje

42

Na podlagi 10. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 42/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02), 3. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena Statuta Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski
svet Občine Križevci na 9. redni seji dne 17. 10. 2007 sprejel

13847

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/ Podskupina kontov

Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

5107.

Stran

V EUR
A)

17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-02/07
Križevci, dne 22. oktobra 2007

102 / 9. 11. 2007 /

–626.700

Stran

13848 /

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

Št.

102 / 9. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

Št. 032-02-09/07-51
Križevci, dne 17. oktobra 2007

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽ. (440+441+442)

45

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.
DELEŽEV

Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

5108.

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI.

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

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah – UPB1
(Uradni list RS, št. 33/06) in 15. člena Statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet Občine Križevci na
9. seji dne 17. 10. 2007 sprejel

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

51

500 Domače zadolževanje

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest na območju
Občine Križevci

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

28.438

55

ODPLAČILA DOLGA

28.438

550 Odplačila domačega dolga

28.438

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

–28.438

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

626.700

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

655.138

–655.138

9009 Splošni sklad za drugo

Zap. št.

Številka
ceste ali
odseka

Začetek ceste
ali odseka

Odlok o kategorizaciji občinskih cest na
območju Občine Križevci

«

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Križevci in ceste
med naselji v Občini Križevci in naselji v sosednjih občinah
so:

Potek ceste ali odseka

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste ali
odseka v
občini
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
ali odseka v
sosednji občini
[m]

1

223-141

R I 230

Noršinci–Lukavci

R II 439

1350

V

452

2

223-151

R I 230

Ključarovci–Grabe

R II 439

2052

V

0

3

223-152

R II 439

Grabe–Branoslavci

223-110

1506

V

830

4

223-161

R II 439

Logarovci–Radoslavci

223-110

2028

V

798

5

223-171

R II 439

Kokoriči–Sitarovci

223-110

730

V

2773

6

223-181

R I 230

Boreci–Logarovci

R II 439

2720

V

0

7

223-202

R II 439

Veržej–Stara Nova vas

R I 230

2990

V

992

8

223-231

R II 439

Lukavci–Cezanjevci

223-110

1027

V

1123

9

269-122

reka Mura

reka Mura–Vučja vas

GI3

919

V

985

10

344-031

344-010

Turjanski vrh–Zasadi

388-060

1652

V

4222

11

388-061

R II 349

Sv. Jurij ob Ščavnici–Bučečovci

R I 230

2472

V

6155

SKUPAJ

19,446

km

18,330
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Št.

102 / 9. 11. 2007 /

Stran

13849

4. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. št.

Številka
ceste ali
odseka

Začetek ceste
ali odseka

Potek ceste ali odseka

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste ali
odseka v
občini
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
ali odseka
v sosednji
občini [m]

1

724-011

723-811

Gajševci–Precetinci

223-160

750

V

283

2

724-012

223-160

Gajševci

HŠ 14

175

V

0

3

724-013

724-011

Gajševci

HŠ 5

189

V

0

4

724-021

R II 439

Logarovci

223-160

1626

V

0

5

724-022

724-021

Logarovci

HŠ 69

302

V

0

6

724-031

223-160

Logarovci

724-021

1015

V

0

7

724-032

223-160

Logarovci

HŠ 61

144

V

0

8

724-033

223-160

Logarovci

HŠ 59

242

V

0

9

724-041

R II 439

Logarovci

HŠ 48

384

V

0

10

724-042

R II 439

Logarovci

724-021

446

V

0

11

724-043

724-021

Logarovci

HŠ 34

245

V

0

12

724-044

R II 439

Kokoriči

HŠ 10

185

V

0

13

724-045

724-043

Logarovci

HŠ 36

215

V

0

14

724-046

724-042

Logarovci

HŠ 43

330

V

0

15

724-047

R II 439

Logarovci

HŠ 33

95

V

0

16

724-051

R II 439

Berkovski Prelogi

HŠ 3

687

V

0

17

724-052

724-051

Berkovski Prelogi

724-125

472

V

0

740

V

0

57

V

0

18

724-053

724-125

Berkovski Prelogi

724-061

19

724-054

724-051

Berkovski Prelogi

polje

20

724-061

724-071

Kokoriči, Berkovski Prelogi

HŠ 10

614

V

0

21

724-062

724-061

Berkovski Prelogi

HŠ 8

185

V

0

22

724-063

724-061

Berkovski Prelogi

HŠ 12

128

V

0

23

724-071

R II 439

Kokoriči–Berkovski Prelogi

724-091

2086

V

0

24

724-081

R II 439

Kokoriči

724-071

1293

V

0

25

724-091

R I 230

Iljaševci, Kokoriči

R II 439

3442

V

0

26

724-092

724-091

Iljaševci

HŠ 62

107

V

0

27

724-093

724-091

Kokoriči

HŠ 30

88

V

0

28

724-102

R II 439

Logarovci

HŠ 23

215

V

0

29

724-111

R II 439

Logarovci

HŠ 4

108

V

0

30

724-112

R II 439

Logarovci

HŠ 3A

129

V

0

31

724-113

R II 439

Logarovci

HŠ 7

182

V

0

32

724-121

R II 439

Berkovci

R II 439

484

V

0

33

724-122

724-121

Berkovci

R II 439

132

V

0

34

724-123

724-121

Berkovci

HŠ 9

96

V

0

35

724-124

724-121

Berkovci

HŠ 8

219

V

0

36

724-125

R II 439

Berkovci

HŠ 36

570

V

0

37

724-126

R II 439

Berkovci

polje

132

V

0

38

724-131

R II 439

Berkovci

HŠ 29

556

V

0

39

724-141

223-152

Grabe

HŠ 10

608

V

0

40

724-151

223-152

Grabe

HŠ 21

370

V

0

41

724-161

R II 439

Grabe

HŠ 2A

445

V

0

42

724-162

724-161

Grabe

HŠ 4

144

V

0

Stran

13850 /

Zap. št.

Št.

Številka
ceste ali
odseka

102 / 9. 11. 2007

Začetek ceste
ali odseka
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Potek ceste ali odseka

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste ali
odseka v
občini
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
ali odseka
v sosednji
občini [m]

69

V

0

117

V

0

1494

V

0

43

724-163

724-161

Grabe

HŠ 5

44

724-164

724-161

Grabe

HŠ 2B

45

724-171

R II 439

Lukavci–Ključarovci

223-151

46

724-172

724-171

Lukavci

HŠ 74

120

V

0

47

724-173

R II 439

Lukavci

HŠ 3

64

V

0

48

724-174

724-173

Lukavci

HŠ NH

65

V

0

49

724-181

R II 439

Lukavci

R I 230

1166

V

0

50

724-182

724-181

Lukavci

223-141

397

V

0

51

724-183

223-141

Lukavci

HŠ 30

204

52

724-191

R II 439

Lukavci

223-230

114

V

0

53

724-193

R II 439

Lukavci

223-140

281

V

0

54

724-194

223-140

Lukavci

križišče

152

V

0

55

724-201

223-181

Boreci

Križ.
opekarne

310

V

0

56

724-202

724-201

Boreci

HŠ 48

100

V

0

57

724-203

223-181

Boreci

HŠ 42B

388

V

0

58

724-204

724-203

Boreci

HŠ 38

120

V

0

59

724-211

223-151

Ključarovci

HŠ 47

184

V

0

60

724-212

724-211

Ključarovci

HŠ 37

152

V

0

61

724-213

223-151

Ključarovci

HŠ 35

246

V

0

62

724-214

223-151

Ključarovci

724-213

90

V

0

63

724-215

223-151

Ključarovci

HŠ 24

63

V

0

64

724-216

223-151

Ključarovci

polje

367

V

0

65

724-217

223-151

Ključarovci

HŠ 7

91

V

0

66

724-219

223-151

Boreci–železniška postaja

Žel. postaja

164

V

0

67

724-221

R I 230

Boreci

HŠ 5H

419

V

0

68

724-231

R I 230

Križevci

HŠ 13

670

V

0

69

724-232

724-231

Križevci

HŠ 103

205

V

0

70

724-233

724-231

Križevci

HŠ 94

160

V

0

71

724-234

724-231

Križevci

HŠ 138

102

V

0

72

724-235

724-231

Križevci

HŠ 143

63

V

0

73

724-236

724-231

Križevci

HŠ 72

195

V

0

74

724-237

724-236

Križevci

HŠ 88

93

V

0

75

724-238

724-236

Križevci

R I 230

265

V

0

0
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[m]
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Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
ali odseka
v sosednji
občini [m]

76

724-241

R I 230

Križevci

R II 439

242

V

0

77

724-251

724-231

Križevci

HŠ 11C

102

V

0

78

724-261

R I 230

Križevci

vrtec, OŠ

212

V

0

79

724-271

R I 230

Križevci

HŠ 54

560

V

0

80

724-281

R I 230

Križevci

pokopališče

213

V

0

81

724-291

R I 230

Križevci

HŠ 27a

248

V

0

82

724-292

R I 230

Križevci

HŠ 41B

140

V

0

83

724-293

R I 230

Križevci

HŠ 46

82

V

0

84

724-294

724-293

Križevci

HŠ 49

65

V

0

85

724-295

724-291

Križevci

HŠ 25C

137

V

0

86

724-301

223-202

Iljaševci

724-321

1342

V

0

87

724-311

R II 439

Iljaševci

724-321

1985

V

0

88

724-321

R I 230

Iljaševci

R I 230

612

V

0

89

724-322

724-321

Iljaševci

724-310

170

V

0

90

724-323

R I 230

Iljaševci

HŠ 2

127

V

0

91

724-331

R I 230

Stara Nova vas

HŠ 23

615

V

0

92

724-332

724-331

Stara nova vas

HŠ 21

653

V

0

93

724-341

R I 230

Stara Nova vas, Dobrava

HŠ 14

2567

V

0

94

724-342

724-341

Stara Nova vas

724-331

242

V

0

95

724-343

724-341

Stara Nova vas

R I 230

158

V

0

96

724-344

724-341

Stara Nova vas

R I 230

274

V

0

97

724-351

R I 230

Iljaševci

žel. proga

585

V

0

98

724-352

R I 230

Stara Nova vas

HŠ 62

142

V

0

99

724-353

R I 230

Iljaševci

724-351

117

V

0

100

724-361

388-061

Bučečovci

HŠ 36A

190

V

0

101

724-362

388-060

Bučečovci

farma

905

V

0

102

724-363

724-362

Bučečovci

724-344

852

V

0

103

724-364

R I 230

Bučečovci

388-061

218

V

0

104

724-365

388-060

Bučečovci

724-362

223

V

0

105

724-366

388-061

Bučečovci

724-362

145

V

0

106

724-367

388-061

Bučečovci

HŠ 43

43

V

0

107

724-368

724-362

Bučečovci

polje

272

V

0

108

724-371

GI3

Vučja vas, Leskovec

HŠ 32

1465

V

0

109

724-372

GI3

Vučja vas, Leskovec

724-371

577

V

0

110

724-373

724-371

Leskovec

HŠ 33

1142

V

0
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Potek ceste ali odseka

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste ali
odseka v
občini
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
ali odseka
v sosednji
občini [m]

1425

V

0

92

V

0

111

724-374

724-371

Vučja vas–Leskovec

HŠ 34

112

724-375

724-372

Vučja vas

724-371

113

724-381

388-060

Bučečovci

HŠ 56

248

V

0

114

724-391

GI3

Vučja vas

269-122

352

V

0

115

724-392

724-391

Vučja vas

HŠ 5C

219

V

0

116

724-393

GI3

Vučja vas

724-391

96

V

0

117

724-591

R II 439

Križevci–Grlava

223-201

2045

V

118

SKUPAJ

51,421

km

0,401

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe
o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste št. 37162-3/2007 z dne 3. 7. 2007.

o plačah funkcionarjev določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega
sveta Občine Križevci, kakor tudi sejnine za predsednika in
člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednika in člane
komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje
Občinski svet Občine Križevci ali župan.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 91/99).

2. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Križevci.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan na predlog župana lahko funkcijo opravlja poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloča
občinski svet.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo
opravljajo poklicno, in pravico do plačila za opravljanje funkcije,
če le-to opravljajo nepoklicno.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 344-01/07-02
Križevci, dne 17. oktobra 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

5109.

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov Občine Križevci

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS
– UPB1), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo),
8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS,
št. 14/06, 27/06 in 1/07) ter 15. člena Statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine
Križevci na 9. redni seji dne 17. 10. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, DELA PLAČ
IN SEJNIN
3. člen
Za funkciji župana in podžupana je višina plačnega razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o sistemu
plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z 8. in 9. členom
Odloka o plačah funkcionarjev in 10. členom Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegovo funkcijo uvrsti v plačni razred,
skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še
dodatek za delovno dobo, v višini 0,3% od osnovne plače za
vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo
opravljal poklicno.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada
dodatek za delovno dobo.
4. člen
Župana Občine Križevci, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
in Odloka o plačah funkcionarjev uvrsti v 49. plačni razred
(skupino župan VI).
Skladno z Zakonom o sistemu plač se ob uvrstitvi funkcije
župana v plačni razred upoštevajo določila o odpravi nesorazmerij v plačah od 2006 do leta 2009.
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5. člen
Podžupana Občine Križevci, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
in Odloka o plačah funkcionarjev lahko uvrsti od 34. do 41. plačnega razreda (podžupan VI).
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju
obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu Občine Križevci, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Podžupanu Občine Križevci, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50%
osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada
dodatek za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije
podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta
Občine Križevci in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih
teles.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta
Občine Križevci so sejnine.
Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Križevci določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel,
če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo,
in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali
nadomeščanja po zakonu) 1,6%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 3,15%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 1,9%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta
1,6%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 1%.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda
na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru
prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50% plačila
za opravljanje funkcije. Za korespondenčno sejo se plačilo za
opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih
teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Križevci, ne sme presegati 15% letne
plače župana.
7. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel,
če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade, ki so določene v odstotku od osnovne plače župana.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 3,15%,
– udeležba na seji nadzornega odbora kot član 1,9%,
– udeležbo predsednika(ce) ali člana nadzornega odbora
kot poročevalca na seji občinskega sveta 3,15%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se
izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska
uprava. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru
prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50% sejnine. Za
korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.
8. člen
Predsedniku komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan in niso člani občinskega
sveta, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora
oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od
osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da
znaša sejnina 1,6% vrednosti osnovne plače župana.
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Članu komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles,
ki jih imenujeta občinski svet ali župan in niso člani občinskega
sveta, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora
oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku
od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal
poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako,
da znaša sejnina 1% vrednosti osnovne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti.
9. člen
Odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora se
za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem občinskega glasila določi
plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji, ki je
določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel,
če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo,
in sicer za:
– odgovornega urednika v višini 3,15%,
– člana uredniškega odbora v višini 1,9%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo
vodi občinska uprava.
III. DRUGI PREJEMKI
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov
na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila
stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila
stroškov zaposlenim v državnih organih.
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar v rednem delovnem
razmerju in opravlja funkcijo nepoklicno, lahko uveljavlja pravico
do povračila plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem
delovnem času opravljal občinsko funkcijo.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov
na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje,
ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog podžupan,
v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem
službenem potovanju.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
Vsi prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 15. dne v mesecu za
pretekli mesec.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 38/99, 91/02, 21/03,
52/03 in 19/05).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 100/25/2007-03
Križevci, dne 17. oktobra 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.
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Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na
področju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Križevci

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme – UPB1,
Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in
15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,
17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 9. seji dne
17. 10. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju državnih pomoči na področju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, cilje, upravičene stroške ter vrste pomoči za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna
in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001,
str. 33 z vsemi spremembami), v skladu z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov,
in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne
15. 12. 2006, str. 3–22), v nadaljevanju: Uredba za skupinske
izjeme in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5–10).
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za državne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Križevci (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo
v proračunu občine.
3. člen
(splošna določila)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
Mikropodjetje pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa.
Pomoč se lahko dodeli le upravičencu, ki ni podjetje v
težavah.
Državne pomoči in pomoči de minimis po tem pravilniku
se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi,
da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih,
občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev
je iz teh virov že pridobil.
4. člen
(vrste pomoči)
Državne pomoči, usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči, obsegajo pomoči na podlagi Uredbe komisije
(ES) št. 1857/2006 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006 str. 3–21) o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna
in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, se
lahko dodeljujejo za naslednje namene:
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
Državne pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006 (UL L št. 379 z dne 16. 12. 2006) o uporabi
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členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, se lahko dodeljujejo za namene:
– promocija in trženje proizvodov in storitev,
– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih
in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja.
5. člen
(neupravičene pomoči)
Pomoči ni mogoče odobriti za:
– stroške tekoče proizvodnje,
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin,
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna
dela, za preproste naložbe za nadomestitev, za stroške nadzora, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec,
– kritje stroškov analiz zemlje, krme, kmetijskih izdelkov,
– kritje stroškov testiranja kmetijske mehanizacije,
– podporo za preprečevanje zaraščanja,
– umetno osemenjevanje,
– stroške veterinarskih storitev,
– plačilo stroškov invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– razne oblike pomoči pri klanju živali,
– regresiranje nakupa semena,
– plačilo v obliki premij (na žival),
– plačilo stroškov reje plemenjakov.
II. POMOČI DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE
IZJEME
6. člen
(kumulacija sredstev)
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč sme
kumulirati z drugo državno pomočjo le do višine največje
dovoljene intenzivnosti pomoči, določene z uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006. Največja dovoljena intenzivnost pomoči,
določena s citirano uredbo, se ne sme preseči, če se za posamezni ukrep pridobijo sredstva državnega, EU in lokalnega
vira.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč, izvzeta z
Uredbo ES št.1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno
pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki
držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena
88(1) Uredbe (ES) št.1698/2005, ali s finančnimi sredstvi
Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost
pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme
kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka
1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni
projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost
pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
7. člen
UKREP 1: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
1. Cilj:
Zniževanje stroškov izgub posevkov in plodov zaradi
posledic neugodnih vremenskih razmer oziroma zniževanje
stroškov izgub zaradi bolezni živali.
2. Predmet podpore:
Predmet podpore je doplačilo zavarovalnih premij za
zavarovanje pridelkov in živine skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje.
3. Upravičenci:
Upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene
pomoči so zavarovanci – nosilci kmetijskih gospodarstev s
stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe s sedežem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter z za-

Uradni list Republike Slovenije
varovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja upravičenih stroškov. V imenu upravičencev sofinancirani del premije
uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. Ti z občino
podpišejo pogodbo o poslovnem sodelovanju.
4. Upravičeni stroški:
Sofinancira se lahko zavarovalna premija za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami,
– zavarovanje domačih živali zaradi izgub, ki jih povzročijo bolezni,
skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto.
5. Bruto intenzivnost pomoči:
Z upoštevanjem nacionalnega predpisa o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
tekoče leto znaša najvišji delež pomoči razliko do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
6. Najnižji/najvišji znesek:
Najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se
lahko določi z javnim razpisom.
UKREP 2: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
1. Cilj:
Zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in
usposobljenosti ter boljši dostop do informacij s področja
kmetijstva.
2. V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem
sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
– na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih.
3. Upravičenci
Upravičenci do sofinanciranih storitev tehnične podpore
so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju občine, ter
njihovi družinski člani. Izvajalci tehnične podpore po tem
pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in
pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so
za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te
storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje
storitve. Občina z izvajalci – upravičenci do sredstev sklene
pogodbo, v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
4. Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne
stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij,
razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin
razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine,
simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti
250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče
v občini.
5. Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč se lahko dodeli do 50% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem.
6. Najnižji/najvišji znesek:
Najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se
lahko določi z javnim razpisom.
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III. POMOČI DE MINIMIS
8. člen
(kumulacija sredstev)
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih
javnih virov so sredstva dodeljena.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna
kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera
v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela
Komisija.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred odbitkom
davka ali drugih dajatev.
9. člen
UKREP 1: Promocija in trženje proizvodov in storitev
1. Cilj:
Povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
2. Upravičenci do sredstev:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno
dejavnostjo, predelavo ali nekmetijsko dejavnostjo in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju
občine,
– v imenu upravičencev pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih
proizvodov s kmetij z območja občine.
3. Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke,
razstave, raziskave …).
4. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
5. Najnižji/najvišji znesek:
Najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se lahko določi z javnim razpisom.
UKREP 2: Izobraževanje in usposabljanje na področju
dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja
1. Cilj:
Doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja
dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja
kmetijskih proizvodov.
2. Upravičenci:
Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se
ukvarjajo oziroma so v fazi registracije za dopolnilno dejavnost
in nekmetijsko dejavnost, predelavo ali trženje na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
in ima sedež na območju občine.
3. Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije za tečaje, seminarje, predavanja in
strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede
povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje
in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov.
4. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
5. Najnižji/najvišji znesek:
Najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se lahko določi z javnim razpisom.
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IV. POSTOPEK DODELITVE POMOČI
10. člen
(javni razpis)
Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu
RS, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih
predpisih.
11. člen
(vsebina javnega razpisa)
V vsakokratnem javnem razpisu se določijo višina razpoložljivih sredstev, ukrepi, upravičeni stroški in višina dodeljene
pomoči za posamezni ukrep državne pomoči.
12. člen
(postopek dodelitve sredstev)
Postopek za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan.
Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni občinski upravni organ.
13. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem
pravilniku se podrobneje določijo z javnim razpisom.
14. člen
(nadzor in sankcije)
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga
določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila dalje.
V. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 101/03).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko
obdobje razvoja podeželja 2007–2013.
Št. 031-01/2007-MR-1415
Križevci, dne 2. avgusta 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

KRŠKO
5111.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska
cona Vrbina

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni
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samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 16. in
79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško
na 15. seji dne 25. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska
cona Vrbina
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina
(Uradni list RS, št. 7/01), ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško,
pod številko PUP 28/96, v februarju 2000.
2. člen
V poglavju »IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV IN NAPRAV, SPLOŠNI POGOJI ZA PRENOVO
GRAJENE STRUKTURE«, podpoglavje »Urbanistično arhitek
tonski pogoji«, se v 19. členu odloka črta drugi stavek drugega
odstavka besedila ter nadomesti z novim, ki se glasi: »Strehe
nestanovanjskih objektov so lahko minimalnega naklona ali
ravne.«.
3. člen
V poglavju »VI. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA«, podpoglavje »Ostali pogoji za urejanje
območja«, se črta besedilo 40. člena odloka ter nadomesti z
novim, ki se glasi:
»Odstopanja
Na območju, zahodno od obstoječega industrijskega
tira za NEK, so pri načrtovanju infrastrukture dopustna odstopanja od načrtovanih potekov tras, v skladu s pogoji in
soglasji pristojnih soglasodajalcev, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi (lastništvo zemljišč, ustreznejše tehnološke
rešitve…). Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovani videz
območja, poslabšati bivalne in delovne pogoje ter vplive na
okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma
interesi.«
4. člen
V poglavju »VII. ETAPE POSEGANJA V PROSTOR«, se
v 42. členu odloka črta besedilo prvega, drugega in tretjega
stavka ter nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Poseganje v prostor na območju IC Vrbina je vezano
na izgradnjo prometne in komunalno energetske infrastrukture, v skladu s sprejetim programom opremljanja zemljišč za
gradnjo. Do izgradnje načrtovanega celotnega cestnega in
komunalno energetskega omrežja industrijske cone je možno
stavbe in gradbeno inženirske objekte graditi fazno. Etapnost
izgradnje objektov je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega
dela infrastrukturne opreme, da se zagotavlja funkcioniranje
zgrajenega objekta ter da je dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-13/2007-O502
Krško, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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Št.

LENDAVA
5112.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Lendava za leto 2006

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in
122. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99,
119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 8.
seji dne 22. oktobra 2007 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Lendava
za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za
leto 2006 z naslednjimi izkazi:
v tisočih SIT
(A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
Konto/Naziv konta
70 DAVČNI PRIHODKI

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
7300 Prejete donacije in darila od domačih
pravnih oseb
74 TRANSFERNI PRIHODKI

276.922
20.590
20.590
20.590
1.131.743

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

786.531

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

785.887

203.044

142.168

96.199
1.695

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

136.821

7103 Prihodki od premoženja

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
73 PREJETE DONACIJE

71

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za
strukturno politiko

38.978

7102 Prihodki od obresti

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
in gozdov

276.993

345.212

7033 Davki na promet nepremičnin in na
finančno premoženje

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend javnih podjetij, javnih skladov in
javnih finančnih institucij

85

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV

7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopne pomoči Evropske unije

136.872

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7211 Prihodki od prodaje drugih zalog

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

71 NEDAVČNI PRIHODKI

85

890.414
616.721

7047 Drugi davki na uporabo blaga in
storitev

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

644

7000 Dohodnina

7044 Davki na posebne storitve

13857

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

616.721

7032 Davki na dediščine in darila
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2.114
134.707
167.704
50.111

421
26.604
23.086

711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE

2.764

7111 Upravne takse in pristojbine

2.764

712 DENARNE KAZNI

4.736

7120 Denarne kazni

4.736

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

2.496.387

ODHODKI
40 TEKOČI ODHODKI

606.345

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

184.700

4000 Plače in dodatki

160.964

4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Şredstva za delovno uspešnost
4009 Drugi izdatki zaposlenim

6.109
14.459
2.628
540

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

29.641

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

14.484

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

11.604

4012 Prispevek za zaposlovanje

98

4013 Prispevek za starševsko varstvo

164

3.291

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

13.512

4015 Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja na podlagi
ZKDPZJU

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

13.512

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

96.581

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

53.075

7141 Drugi nedavčni prihodki

96.581

4021 Posebni material in storitve

56.230

4022 Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

42.560

72 KAPITALSKI PRIHODKI

285.936

373.523

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

8.858

4023 Prevozni stroški in storitve

5.972

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

8.858

4024 Izdatki za službena potovanja

1.275
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4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4027 Kazni in odškodnine
4028 Davek na izplačane plače

Uradni list Republike Slovenije
111.192
5.237
37.183
6.363

4029 Drugi operativni odhodki

54.436

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

17.481

4033 Plačila obresti od kreditov – drugim
domačim kreditodajalcem

17.481

409 REZERVE

1.000

4091 Proračunska rezerva

1.000

41 TEKOČI TRANSFERI

762.755

410 SUBVENCIJE

31.795

4102 Subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom

31.795

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM

295.962

4112 Transferi za zagotavljanje socialne
varnosti

8.374

4117 Štipendije

3.000

4119 Drugi transferi posameznikom

284.588

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

58.166

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

58.166

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

376.832

4130 Tekoči transferi občinam

29.865

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja

47.994

4132 Tekoči transferi v druge javne sklade

6.598

4133 Tekoči transferi v javne zavode
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki
4136 Tekoči transferi v javne agencije
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

240.128

51.500

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem
in družbam, ki so v lasti države ali občin

986

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

14.458

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

33.520

4320 Investicijski transferi občinam

27.705

4323 Investicijski transferi javnim zavodom
II. ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I)

5.815
3.240.705
744.318

(B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJEMKI
Konto/Naziv konta
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Realizacija
0

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

7500 Prejeta vračila danih posojil –
od posameznikov in zasebnikov

0

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

0

IZDATKI
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
IN NALOŽB
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih
podj.in družbah, ki so v lasti države ali občin
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)

30
30
0
30

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
30
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBA

–30

747
1.820.141

(C) RAČUN FINANCIRANJA
PREJEMKI

1.820.141

Konto/Naziv konta

Realizacija

4200 Nakup zgradb in prostorov

722.819

4201 Nakup prevoznih sredstev

10.490

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

4202 Nakup opreme

29.254

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

0

VII. ZADOLŽEVANJE

0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

888.770

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

76.774

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogatstev

18.002

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

50 ZADOLŽEVANJE

0

IZDATKI
55 ODPLAČILO DOLGA

5.025

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

5.025

74.032

5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

5.025

51.464

VIII. ODPLAČILO DOLGA

5.025

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

17.944

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

2.500

IX. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII – VIII)
X. SPREMEMBE DENARNIH SREDSTEV
NA RAČUNIH PRORAČUNA
(III + VI + IX)

–5.025

–749.373

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0058/05-BA
Lendava, dne 22. oktobra 2007
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740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 12.335.100

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

5113.

409 Rezerve
41

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Litija
za leto 2007

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
42
43

70

71

72

73
74

DAVČNI PRIHODKI

8.386.000

700 Davki na dohodek in dobiček

7.254.000

703 Davki na premoženje

819.000

704 Domači davki na blago in storitve

313.000

NEDAVČNI PRIHODKI

298.190

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

94.860

711 Takse in pristojbine

20.510

4.035.662
158.490
2.192.670
479.330
3.568.840

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.568.840

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.565.308

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(Skupaj prihodki brez prihodkov od
obresti minus skupaj odhodki brez plačil
obresti) (70 + 71) – (40 + 41)

283.060
1.282.248
–1.704.360

IV.

75

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

23.360

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

23.360

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.660

750 Prejeta vračila danih posojil

172.450

751 Prodaja kapitalskih deležev

1.085.760
101.260

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

984.500

PREJETE DONACIJE

88.450

730 Prejete donacije iz domačih virov

88.450
772.340

1.483.238

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

8.710

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

–1.713.110

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in
tekoči transferi)

712 Denarne kazni

TRANSFERNI PRIHODKI

44.530
227.000

INVESTICIJSKI ODHODKI

(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)

10.630.740
8.684.190

KAPITALSKI PRIHODKI

2.249.730

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

714 Drugi nedavčni prihodki

89.950

(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

554.080

1.205.172

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

3.165.290

413 Drugi tekoči domači transferi

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007
(Uradni list RS, št. 20/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

I.

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2007

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 11. seji dne 25. 10. 2007 sprejel

772.340

II.

Župan – Polgármester
Občine Lendava
Anton Balažek l.r.

LITIJA
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752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

2.000
21.360

Stran

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

23.360

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.000.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.000.000

500 Domače zadolževanje

1.000.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

55

ODPLAČILA DOLGA

250.000

550 Odplačila domačega dolga

250.000

IX.

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

X.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe odloča župan. Pred sprejemom odločitve
mora župan pridobiti pozitivno mnenje pristojnega odbora občinskega sveta za posamezno področje proračunske porabe in
o tem obvesti odbor občinskega sveta za finance in gospodarjenje z nepremičninami.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.«
4. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007
(Uradni list RS, št. 20/07) se spremeni tako, da se glasi:

–931.000

»10. člen

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

750.000

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.704.360

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

1.452.727

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami
programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži
do višine 1.000.000 evrov, in sicer za investicije, vključene v
podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest, v podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno
vodo, podprogram 16039001 Oskrba z vodo ter v podprogram
19039001 Osnovno šolstvo.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2007 ne sme preseči skupne
višine glavnic 85.962 evrov.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2006
Litija, dne 25. aktobra 2007

2. člen
4. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007
(Uradni list RS, št. 20/07) se spremeni tako, da se glasi:

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

»4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij,
2. prihodki po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter
3. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Krajevna skupnost lahko v letu 2007 prevzame obveznosti
do višine planiranih sredstev za leto na kontu »413 – Drugi tekoči
domači transferi« za posamezno krajevno skupnost, razen za
sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi z lastno dejavnostjo.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev.
Pravice porabe na proračunski postavki za usklajevanje
plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se
prenesejo v naslednje leto za isti namen.«
3. člen
5. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007
(Uradni list RS, št. 20/07) se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

METLIKA
5114.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za poslovno
cono »Pri Pildu«

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 36. člena Statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02, 93/05)
je županja Občine Metlika sprejela

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno cono
»Pri Pildu«
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa županja Občine Metlika začetek
in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
za poslovno cono »Pri Pildu« (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju

Uradni list Republike Slovenije
ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno
z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se
smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi
ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) V Občini Metlika je vse večje povpraševanje po nakupu večjih gradbenih parcel za gradnjo poslovno proizvodnih
objektov.
(2) Ob državni cesti so že zgrajeni poslovni objekti, ki
potrebujejo primerno urejeno notranje prometno omrežje ter
možnost širitve.
(3) Pri planiranju je potrebno upoštevati traso bodoče
obvoznice oziroma tretje razvojne osi.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št. 399,
398/4, 398/7, 398/5, 398/3, 397/1, 397/2, 4049/1, 391/3, 389/3,
4049/2, 389/2, 398/2, 398/8, 4049/3, 398/6, 388, 389/5, 391/5,
394/5, 394/6, 391/2, 396/1, 394/10, 394/9, 396/4, 396/6, 396/5,
4053/1, 394/7, 394/1, 394/4, 394/8, 394/2, 394/3, 302, 374,
369/1, 362/2, 237/1, 236/2, 236/4, 236/10, 236/9, 236/3, 236/11,
236/7, 236/6, 236/5, 236/8, 237/4, 237/3, 235/2, 235/3, 235/1,
235/4, 237/6, 237/5, 4051/3, 4051/2, 237/7, 256/2, 245, 241,
262/1, 4051/1, 256/3, 254/3, 254/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5,
262/6, 262/7, 262/8, 261, 4023/1, 4023/4, 265/3, 265/2, 267/20,
267/21, 267/12, 267/20, 265/1, 307/4, 307/1, 307/2, 308, 307/3,
304, 267/33, 267/34, 4367, 267/41, 267/54, 267/56, 267/55,
267/36, 267/37, 267/64, 267/65, 267/66, 267/63, 267/67,
267/68, 267/69, 267/46, 267/62, 267/1, 4012/3, 4012/4, 269/8,
269/9, 269/10, 269/1, 4013/1, 267/4, 264, 4063, 4049/4, 392,
369/2, 242, 259, vse k.o. Metlika.
Na zahodu območje meji z lokalno cesto Metlika–Črnomelj, na severu z državno cesto Novo mesto–Metlika, na
vzhodu z obstoječo stanovanjsko pozidavo, na jugu pa s kmetijskimi zemljišči.
(2) Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 18,00 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi
prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnikov OPPN, upoštevajoč smernice za
načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske
ureditve se lahko pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave OPPN se pridobijo naslednje
strokovne podlage:
– geodetski načrt v digitalni in analogni obliki za izdelavo
OPPN,
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
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(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati
smernice nosilcev urejanja prostora.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca
na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon
o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05
– ZVMS) in ga izbere naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za
načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo
mesto (varstvo voda),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo
okolja),
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami),
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Ljubljanska cesta 47,
8000 Novo mesto (upravljanje z državnimi cestami),
5. Elektro Ljubljana, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (električna energija),
6. Komunala Metlika, Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika
(vodovod, kanalizacija, odpadki),
7. Telekom Slovenije, RE TK omrežje Zahod, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto (telekomunikacije),
8. Zavod za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2,
8000 Novo mesto,
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto,
10. Krajevna skupnost Metlika,
11. Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika (upravljanje z občinskimi cestami).
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev
urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te
pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v
30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko
ureditvijo.

13862 /

Stran

Št.

102 / 9. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN
in njegovih posameznih faz)

Faza

Rok izdelave

Nosilec

– sklep županje o začetku priprave OPPN

oktober, 2007

županja

– izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic

november, 2007

izdelovalec OPPN

– pridobivanje smernic

december 2007

izdelovalec OPPN

– usklajevanje smernic

december, 2007

izdelovalec OPPN

– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN

januar, 2008

izdelovalec OPPN

– javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave OPPN

februar, 2008

Občina Metlika

– javna razgrnitev

februar, marec, 2008

Občina Metlika

– izdelava gradiva za javno obravnavo

marec 2008

izdelovalec OPPN

– sodelovanje in obrazložitev na javni obravnavi

marec 2008

izdelovalec OPPN,
občina, investitor

– izdelava stališč do pripomb

april, 2008

izdelovalec OPPN

– uskladitev stališč do pripomb z Občino Metlika in investitorjem

april, 2008

izdelovalec OPPN, Občina Metlika, investitor

– obravnava stališč do pripomb

april, 2008

Občina Metlika, izdelovalec OPPN

– obvestilo lastnikom o stališčih do njihovih pripomb

april, 2008

Občina Metlika

– izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj

maj, 2008

izdelovalec OPPN

– pridobivanje mnenj

maj, junij, 2008

izdelovalec OPPN

– usklajevanje mnenj

junij, 2008

izdelovalec OPPN

– izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem

junij, julij, 2008

izdelovalec OPPN

– priprava gradiva za sejo OS

julij, 2008

Občina Metlika

– sodelovanje in obrazložitev usklajenega predloga na seji OS in odborih

julij, 2008

izdelovalec OPPN, Občina Metlika

– objava odloka o OPPN v Ur. listu RS

avgust, 2008

Občina Metlika

– izdelava končnega dokumenta

avgust, 2008

izdelovalec OPPN

7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Metlika pošlje sklep Ministrstvu za okolje in
prostor.
Št. 351-027/2007
Metlika, dne 29. oktobra 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

NOVO MESTO
5115.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB1) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. redni seji dne
25. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2007 (Uradni list RS, št. 51/07).
V tem odloku se za Mestno občino Novo mesto za leto
2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca
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prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s
proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

B.

A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina/Konto

IV.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vplačila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV

I.
70

71

72

73

74

78

II.
40

41

42
43

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI(70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na prihodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
741 Prejeta sredstva iz sredstev državnega proračuna iz sredstev EU
PREJETA SREDSTVA IZ EU
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410. Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

V EUR
Proračun
leta 2007
33.415.000
28.333.881
23.021.503
17.016.237
4.676.389
1.328.877
5.312.378
1.001.100
50.000
187.688
431.597
3.641.993
1.061.000
 61.000
1.000.000
12.520
12.520
0
3.995.599
3.955.599
40.000
12.000
12.000
35.449.845
6.711.399
1.910.674
307.803
4.359.173
123.508
10.241
12.697.301
881.137
1.415.559
798.165
9.602.440
0
13.873.856
13.873.856
2.167.289
0
2.167.289

75

V.
44.

VI.

C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJA
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
NETO ZADOLŽEVANJE
NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

13863

–2.034.845

125.000
125.000
125.000
0
0
112.110
112.110
0
112.110
12.890

2.200.000
2.200.000
2.200.000
178.045
178.045
178.045
0
2.021.955
2.034.845
1.126.871
1.126.871

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja
proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe
je razdeljeno na proračunske postavke, ki so oblikovane po
dejavnostih tako, kot je predpisano s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Proračunske postavke so razdeljene na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del
odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo
mesto.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(Razporejanje proračunskih sredstev)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih
financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega
programa.
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O prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno: ob pripravi poročila o izvrševanju proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Novo mesto
se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na
kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe
projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
5. člen
(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan
uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v
skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
6. člen
(Vključevanje nenačrtovanih namenskih prejemkov
in izdatkov v proračun)
Kot namenski prejemki proračuna občine se poleg prihodkov določenih z zakonom štejejo tudi prejemki iz državnega
proračuna in drugih virov za določene namene, prihodki iz
naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, požarna
taksa, krajevni samoprispevek in sredstva za odpravo plačnih
nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih
sredstev.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg
izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino se
poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in v
proračunu.
7 člen
(Splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2007
oblikujejo v višini 8.959 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan
in o tem obvešča občinski svet.
8 člen
(Proračunska rezerva)
Proračunska rezerva občine se oblikuje največ do višine
1,5% zneska skupno doseženih realiziranih prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,
ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine 10% proračunske rezerve odloča župan
Mestne občine Novo mesto. V primeru uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni odstotek, odloča občinski
svet na predlog župana.
O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem
računu proračuna.
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9. člen
(Enkratne dotacije)
Župan lahko v okviru proračunske postavke 01 016004
Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo odloča o enkratni
odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam
in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 850 EUR in ne more
biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma
prejema sredstva iz proračuna tekočega leta.
10. člen
(Prevzemanje obveznosti v breme proračuna)
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev
morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja
v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s
proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom
med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri
tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje, ter programi dela izvajalcev javnih
služb in s tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo
proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni
izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo
oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.
11. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice uporabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih, storitev potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
12. člen
(Spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov
največ do 20% vrednosti projekta. Projekte, katerih vrednost
se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski
svet.
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Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
13. člen
(Plačilni roki v breme občinskega proračuna)
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ki se plačujejo po posameznih
situacijah, je plačilni rok 60. dan.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti je plačilni rok
30. dan.
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki
je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi
določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača
obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku, razen
če se doseže nižjo ceno.
Predčasno plačilo obveznosti je možno izjemoma ob primernem popustu. Višino primernega popusta določi župan s
sklepom.
14. člen
(Določbe, vezane na zakon, ki ureja javna naročila)
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni
pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnem
naročanju. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih
sredstev dolžni upoštevati tudi interne predpise.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
15. člen
(Upravljanje s premoženjem)
Župan je pooblaščen za sprejemanje posamičnih programov upravljanja in posamičnih programov prodaje nepremičnin, vključenih v letni program prodaje nepremičnin, in sicer v
skladu z določili uredbe, ki ureja pridobivanje, razpolaganje in
upravljanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.
16. člen
(Odpis dolga)
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo
dolga do višine 208 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve. Dolžniku, kateremu je bil dolg
že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno
odpisati dolga.
O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
17. člen
(Poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih
sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom
občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za
leto 2007, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu
proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni
delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta,
vendar najmanj 30 dni pred sklicem skupščine, predložiti občini gradivo za sejo skupščine in revizijsko poročilo in poročilo
nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za
sejo skupščine ne vsebuje.
18 člen
(Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)
Za izvrševanje proračuna Mestne občine Novo mesto je
župan odgovoren občinskemu svetu.
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Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo
obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.
Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja
občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca občinske
uprave.
Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je
odredbodajalec.
O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5%
sprejetega proračuna.
Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o kratkoročnem zadolževanju.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko dolgoročno zadolži
do višine 2.200.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– rekonstrukcija Ljubljanske ceste v višini 700.000 EUR,
– rekonstrukcija ceste Ratež–Brusnice v višini 1.100.000
EUR,
– kanalizacija, čistilna naprava in vodovod Suhadol v
višini 400.000 EUR.
Obseg poroštev in danih soglasij občine za izpolnitev
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestne občina Novo mesto in pravnih oseb, v katerih
ima Mestna občina Novo mesto odločujoč vpliv na upravljanje,
v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 200.000
EUR.
20. člen
(Obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja iz izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, in
pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv, se lahko v
letu 2007 zadolžijo do skupne višine 200.000 EUR ob soglasju
občinskega sveta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(Začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo
mesto v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
22. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2007.
Št. 007-32/2007-1320
Novo mesto, dne 25. avgusta 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.
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RAVNE NA KOROŠKEM
5116.

Odlok o koncesiji za graditev obstoječih
žičniških naprav za prevoz oseb v Občini
Ravne na Koroškem

Na podlagi prvega odstavka 21. člena in prvega odstavka
26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni
list RS, št. 126/03, v nadaljevanju ZŽNPO) ter 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 42/99) je
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 10. redni seji dne
18. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav za prevoz oseb v Občini Ravne na
Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE, PREDMET IN OBMOČJE
KONCESIJE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev žičniških naprav za prevoz oseb na
območju Občine Ravne na Koroškem, za katere so lastniki
ob uveljavitvi ZŽNPO imeli veljavno obratovalno dovoljenje (v
nadaljevanju: žičniška naprava).
Žičniške naprave iz prejšnjega odstavka so:
– vlečnica na smučišču Rimski vrelec,
– vlečnica na smučišču Poseka,
– vlečnica na smučišču Ivarčko – Ošven.
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: koncedent) prevoza oseb po žičniških napravah ne opredeljuje kot izbirno gospodarsko javno službo, žičniške naprave, ki
so predmet tega odloka, pa niso infrastruktura javne službe.
2. člen
(izključna pravica)
Koncesionar pridobi izključno pravico graditi žičniško napravo, ki je predmet koncesije.
3. člen
(obstoj potrebe po žičniški napravi)
Koncesija se podeli, če obstaja potreba po žičniški napravi, kar ugotovi koncedent z upravno odločbo.
Obstoja potrebe po žičniški napravi ni potrebno posebej
ugotavljati, če gre za podelitev koncesije za že zgrajeno žičniško napravo, ki je imela v času uveljavitve ZŽNPO veljavno
obratovalno dovoljenje.
Prejšnji odstavek se ne uporablja ob ponovnem podeljevanju koncesije po prenehanju koncesijskega razmerja.
II. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
4. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesija po tem odloku se lahko podeli osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima veljavno registracijo za opravljanje žičničarske dejavnosti,
– ima v lasti žičniško napravo,
– ima obratovalno dovoljenje, veljavno na dan uveljavitve
ZŽNPO,
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge javne
dajatve,
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– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ima kadrovske, tehnične in finančne sposobnosti za
opravljanje koncesije.
5. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar lahko koncesijo prenese na drugo osebo
samo s soglasjem koncedenta.
III. TRAJANJE KONCESIJE
6. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za dobo:
– 15 let za žičniško napravo Ošven,
– 19 let za žičniško napravo Rimski vrelec,
– 24 let za žičniško napravo Nizko vrvna vlečnica Rimski
vrelec,
– 15 let za žičniško napravo Poseka.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem, ko postane
odločba o podelitvi koncesije dokončna.
Trajanje koncesije se lahko na predlog koncesionarja
podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila
sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega
odstavka vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom roka, za
katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesijska pogodba se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe.
IV. FINANCIRANJE KONCESIJE
7. člen
(stroški)
Vse stroške v zvezi z izvajanjem koncesije, ki se podeli
na podlagi tega odloka, nosi koncesionar.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
8. člen
(upravna odločba)
Koncesija se podeli z upravno odločbo, ki jo izda tajnik
občine. Zoper odločbo je možna pritožba, o kateri odloča župan
občine.
9. člen
(podelitev koncesije brez javnega razpisa)
Koncesija za obstoječe žičniške naprave, za katere so
imeli lastniki ob uveljavitvi Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb veljavno obratovalno dovoljenje, se podeli brez
javnega razpisa.
Koncesija se podeli na podlagi vloge lastnika posamezne
žičniške naprave.
10. člen
(vsebina vloge)
Vloga za podelitev koncesije mora vsebovati:
– natančne podatke o koncesionarju,
– zahtevek za podelitev koncesije,
– lokacijo žičniške naprave in njene tehnične značilnosti
ter zmogljivosti,
– namen uporabe žičniške naprave in način obratovanja,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog in drugih
turistično rekreacijskih objektov,
– druge podatke in dokazila, iz katerih izhaja, da je podelitve koncesije skladna z ZŽNPO in 4. členom tega odloka.
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Vlogi za podelitev koncesije mora biti priloženo obratovalno dovoljenje, veljavno na dan uveljavitve ZŽNPO.
VI. KONCESIJSKA POGODBA
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V primeru iz zadnje alinee prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico do odškodnine, katere višina in način izplačila
se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncesija preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu
koncesije.

11. člen

17. člen

(koncesijska pogodba)

(prenehanje koncesije ob uvedbi stečajnega postopka)

Z zbranim koncesionarjem se po dokončnosti upravne
odločbe o podelitvi koncesije sklene koncesijska pogodba, ki
podrobneje ureja medsebojna razmerja med koncedentom in
koncesionarjem.
V koncesijski pogodbi morajo biti povzete vse obveznosti
koncesionarja iz koncesijskega akta in ZŽNPO.
Koncesijsko pogodbo podpiše župan.

Koncesija preneha z dnem, ko nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka.
O popolni ali delni izločitvi žičniške naprave iz stečajne mase odloči koncedent z upravno odločbo, skladno z
ZŽNPO.
18. člen
(odstranitev žičniške naprave)

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
12. člen
(obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav)
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v
skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi standardi.
Pri izvajanju koncesije se je potrebno držati določil tega
odloka, odločbe o podelitvi koncesije in koncesijske pogodbe.

Po prenehanju koncesijskega razmerja mora koncesionar
odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne
dogovorita drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniških naprav, odstranitev vseh objektov in naprav ter vzpostavitev prvotnega stanja, kar se podrobneje uredi v koncesijski
pogodbi.
V koncesijski pogodbi mora biti določen način zavarovanja koncesionarjeve obveznosti iz tega člena.

13. člen

IX. KONČNA DOLOČBA

(nadzor)
Nadzor nad izvrševanjem določil tega odloka, odločbe
o podelitvi koncesije in koncesijske pogodbe izvaja občinska
uprava Občine Ravne na Koroškem.

VIII. PRENEHANJE KONCESIJE

19. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ravne na Koroškem, dne 18. oktobra 2007

14. člen

Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanje koncesijske pogodbe,
– zaradi odvzema koncesije,
– zaradi stečaja koncesionarja.
15. člen

ROGAŠKA SLATINA

(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške
naprave,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili civilnega prava.
16. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami
pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško
napravo in njeno obratovanje,
– koncesionar za več kot dve leti preneha z obratovanjem
žičniške naprave ali v času dveh let po podelitvi koncesije ne
začne z obratovanjem žičniške naprave in se koncesionar in
koncedent ne dogovorita drugače,
– je v skladu z določili ZŽNPO na isti lokaciji ugotovljena
potreba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo, koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi
koncesije za gradnjo večje ali zmogljivejše naprave v roku šestih mesecev po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe
po žičniški napravi.

5117.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
območje urejanja P1 v Rogaški Slatini

Na podlagi 12. in 72. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena Statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1)
je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 10. redni seji dne
22. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za območje
urejanja P1 v Rogaški Slatini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Rogaška Slatina sprejme občinski lokacijski načrt za območje urejanja P1 v
Rogaški Slatini (v nadaljevanju: OLN), ki ga je izdelalo podjetje
API d.o.o., arhitektura, projektiranje, inženiring, v aprilu 2007
pod številko projekta 434/564.
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2. člen
OLN vsebuje besedilo, grafične prikaze in priloge, ki se
nanašajo na območje urejanja.
Tekstualni del obsega:
– Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN
– Ureditveno območje OLN
– Umestitev načrtovane ureditve v prostor
– Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
– Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
– Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
– Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost
priključevanja objektov nanjo
– Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin
– Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami
– Predlog parcelacije
– Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in
zahteve za izvajanje OLN
– Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OLN
– Roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev
zemljišč.
Grafični del obsega:
– Načrt namenske rabe prostora
– Načrt ureditvenega območja s predlogom parcelacije
– Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji.
Priloge obsegajo:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša
na obravnavano prostorsko ureditev
– Obrazložitev in utemeljitev OLN
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OLN
– Ocena stroškov za izvedbo OLN
– Spis postopka.
Sestavni del lokacijskega načrta so še Smernice požarne varnosti za pripravo občinskega lokacijskega načrta za
območje urejanja P1 Rogaška Slatina, ki jih je v aprilu 2007
izdelalo podjetje SiEKO d.o.o. pod št. projekta API-434/564,
Okoljevarstvene smernice občinski lokacijski načrt za območje urejanja P1 Rogaška slatina, ki jih je v aprilu 2007 izdelalo podjetje izdelalo podjetje SiEKO d.o.o. pod št. projekta
EKO-07-0090, Hidrološko hidravlična analiza, ki jo je v februarju 2007 izdelalo podjetje Hidrosvet d.o.o. pod št. projekta
5/07, Idejni načrt el. priključkov za objekte, ki ga je izdelalo
Elektroinžiniring Lilija d.o.o. Celje ter elaborat Predlog parcelacije, ki ga je v avgustu 2007 izdelalo podjetje Geodet biro
d.o.o. Rogaška Slatina.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje OLN zajema površine območja urejanja P1 v Rogaški Slatini. Meje ureditvenega območja predstavlja
na jugu mestna obvoznica, ki se deloma rekonstruira. Velikost
območja OLN je cca 115872 m². Ureditveno območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parc. št.: 280/2, 280/3, 280/4,
280/5, 283/3, 283/4, 283/5, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4, 286/5,
289/1, 289/10, 289/11, 289/12, 289/13, 289/14, 289/15, 289/16,
289/17, 289/18, 289/19, 289/2, 289/20, 289/21, 289/22, 289/3,
289/4, 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 289/9, 290, 291/1, 291/2,
294/1, 294/2, 294/3, 294/4, 295/1, 295/2, 296, 297, 299, 300,
301, 302/2, 302/3, 303, 304/1, 304/2, 305/1, 305/4, 305/5, 305/7,
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307/2, 307/6, 309/1, 309/2, 309/3, 310, 311/1, 311/2, 319/4,
320/1, 622/1, 622/2, 623/1, 623/2, 623/3, 624, 625, 626/1, 626/2,
629/1, 629/3, 629/4, 632/1, 632/2, 633, 635, 636/1, 637/2, 639,
640/2, 641/1, 643/1, 643/2, 643/3, 643/4, 643/5, 643/6, 643/7,
643/8, 925/1, 925/2, 925/3, 926, 937/1, 937/12, 937/13, 937/4,
937/5, 946, 947, 948 in 949 v katastrski občini Negonje.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje OLN obsega:
– F1 funkcionalna enota obstoječe trgovsko servisne dejavnosti
– F2 funkcionalna enota obstoječe trgovske in obrtno
proizvodne dejavnosti.
– F3 funkcionalna enota obstoječe trgovske in obrtno poslovne dejavnosti, kjer so predvidene razširitve dejavnosti.
– F4 funkcionalna enota, kjer se obstoječa dejavnost betonarne ukine, poslovna dejavnost se ohrani in lahko razširi.
Predvidena je ureditev parkirnih mest za potrebe funkcionalne
enote F4 in F3. Preko funkcionalne enote je mogoče podaljšati
cesto C2 preko potoka Negonjščice do stanovanjskih hiš na
severnem robu območja urejanja OLN.
– F5 funkcionalna enota predvidene trgovske dejavnosti.
– F6 funkcionalna enota obstoječe trgovsko servisne dejavnosti in nove dejavnosti tehnološkega parka.
– F7 funkcionalna enota predvidene dejavnosti tehnološkega parka, mogoča je tudi rekonstrukcija obstoječe cestne
povezave do objektov izven območja urejanja OLN na severu.
– F8 funkcionalna enota predvidene dejavnosti tehnološkega parka.
– F9 funkcionalna enota obstoječe stanovanjske gradnje,
novogradnje stanovanjskih objektov niso dovoljene.
– F10 funkcionalna enota obstoječe dejavnosti betonarne.
– F11 funkcionalna enota obstoječe stanovanjske gradnje.
Ob vzhodni meji območja urejanja je proti severu dovoljeno v
eni vrsti zgraditi nove enodružinske stanovanjske objekte, ki
so z dovozom povezani s cesto C5. Zahodna polovica funkcionalne enote služi kot zeleni pas med stanovanjsko gradnjo in
obstoječo betonarno v funkcionalni enoti F10.
– C1 obstoječa državna cesta GII – 107/1276 Podplat–
Rogatec, ki se rekonstruira z izgradnjo drevoreda, hodnika za
pešce in novim cestnim priključkom (cesta C4).
– C2 obstoječa cesta, ki se rekonstruira z izgradnjo drevoreda, hodnika za pešce in novimi priključki. Mogoče je podaljšanje proti severu izven območja urejanja OLN preko funkcionalne
enote F4 in potoka Negonjščica za potrebe dovoza do obstoječih
stanovanjskih hiš severno od območja urejanja OLN.
– C3 obstoječa cesta, ki se rekonstruira z izgradnjo drevoreda, hodnika za pešce, novimi priključki in novim mostom
preko potoka Negonjščica.
– C4 nova cesta z novimi priključki in navezavo na državno cesto GII – 107/1276 Podplat–Rogatec (C1) in rekonstruirano obstoječo cesto C3 ter mostom preko potoka Negonjščica.
– C5 obstoječa cesta, ki se po potrebi rekonstruira za
zagotavljanje prometne varnosti.
– P1 območje potoka Negonjščica. Preko tega območja
je mogoče podaljšanje ceste C2 proti severu izven območja
urejanja OLN za potrebe dovoza do obstoječih stanovanjskih
hiš severno od območja urejanja OLN.
– P2, P3 in P4 območje potoka Negonjščica.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Za urbanistično oblikovanje območja in arhitekturno oblikovanje objektov je skladno s prikazi prostorske ureditve v
grafičnih prilogah št. 3 upoštevati naslednje pogoje:
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– razporeditev objektov
– dostope do objektov
– maksimalne tlorisne in višinske gabarite objektov
– določene gradbene linije za objekte
– ter elemente za zakoličbo objektov in ureditev, ki so
prikazani na geodetskem načrtu.
Območje novih objektov obsega gradnjo:
– poslovno trgovskih in obrtno proizvodnih objektov v
funkcionalni enoti F3
– poslovno trgovskih objektov in objektov za parkiranje v
funkcionalni enoti F4
– poslovno trgovskega objekta v funkcionalni enoti F5
– objektov tehnološkega parka v funkcionalni enoti F6
– objektov tehnološkega parka v funkcionalni enoti F7
– objektov tehnološkega parka v funkcionalni enoti F8
– objektov potrebnih za delovanje obstoječe betonarne v
funkcionalni enoti F10
– dopolnilnih stanovanjskih objektov na vzhodnem robu
funkcionalne enote F11
– ceste C4
– mostov na cestah C3 in C4
– most na cesti C2, kolikor se cesta podaljša preko potoka
Negonjščica.
Rekonstruirajo in prenovijo se lahko vsi legalno zgrajeni
objekti znotraj ureditvenega območja OLN.
Za morebitne nove objekte ali naprave znotraj funkcionalne enote F10, mora investitor za tako gradnjo pridobiti vse
potrebne študije in dovoljenja s področja varovanja okolja in
narave, ki jih zahteva zakonodaja.
V primeru večanja zmogljivosti obstoječe betonarne, mora
investitor izvesti ukrepe, ki bodo zagotovili, da emisije ne bodo
presegale obstoječih.
Na celotnem območju OLN je potrebno zagotoviti kriterij
1 parkirno mesto na 45 m2 bruto površine objekta. Izjema
so stanovanjski objekti, kjer je potrebno upoštevati 2 parkirni
mesti na stanovanje, skladiščni objekti, kjer potrebno upoštevati 1 parkirno mesto na 100 m2 bruto površine in proizvodni
objekti, ker je potrebno upoštevati 1 parkirno mesto na 75 m2
bruto površine.
6. člen
Lega, horizontalni in vertikalni gabarit ter zasnova zunanje
ureditve je prikazana v grafični prilogi list 3.1 in list 3.2.
7. člen
Dozidave in nadzidave
Na funkcionalnem zemljišču novih objektov so dovoljene dozidave in nadzidave znotraj gradbenih mej določenih v
grafičnem delu – list 3.1a. Vertikalni gabarit se mora višinsko
prilagajati osnovnemu objektu katerega ne sme preseči. Morebitno dozidavo je treba zasnovati tako, da z osnovnim objektom
tvori oblikovno celoto ob zagotavljanju potrebnih površin za
mirujoči promet.
8. člen
Namembnost objektov
Namembnost objektov je določena v grafičnem delu – list
3.1. Predvidena namembnost objektov se lahko spreminja vendar zgolj z namembnostmi, ki so predvidene znotraj območja
urejanja OLN. Te dejavnosti so: obstoječa betonarna, trgovska,
poslovna in tehnološki park (lahko tudi mirna obrtniška dejavnost in storitvene dejavnosti). Novogradnje stanovanjskih
objektov načeloma niso dovoljene, obstoječim objektom pa se
namembnost lahko ohrani. Dejavnost se opredeli v projektni
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
9. člen
Gradnja enostavnih objektov
Dovoljena je gradnja enostavnih objektov znotraj območja urejanja, v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo tovrstnih
objektov.
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10. člen
Ograje
Dovoljena je postavitev ograj v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo tovrstnih objektov.
11. člen
Fasade
Fasade naj sledijo modernim smernicam in oblikujejo
arhitekturo tehnološkega parka. Prilagajajo naj se dejavnosti
v objektih.
Vsi prizidki in novogradnje znotraj območja, ki se ureja
z OLN, morajo biti odmaknjeni 5 m od priobalnega pasu Negonjščice.
12. člen
Zelene površine
Območje se v največji možni meri zazeleni.
– Zelenice se izvedejo kot je prikazano v grafičnem delu
OLN – list 3.1.
– Devored se izvede ob novopredvidenih in rekonstruiranih obstoječih cestnih povezavah znotraj območja urejanja kot
je prikazano v grafičnem delu – list 3.1.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
13. člen
Na območju urejanja bo cestna in obcestna infrastruktura
zavzemala naslednje profile:
Cesta C1 – glavna cesta G II – 107/1276 Podplat–Rogatec
Razširitev ceste za tretji pas
– vozišče
– pločnik
– bankina (varovalni pas)
Skupaj:

10,00 m
1,60 m
2 x 1,00 m
13,60 m

Skupaj:

7,00 m
2 x 1,60 m
2,00 m
2 x 0,50 m
13,20 m

Skupaj:

6,00 m
2,00 m
1,60 m
1,00 m
0,50 m
11,10 m

Cesta C2 – razširitev ceste
– vozišče
– pločnik
– zelenica
– bankina

Cesta C3, C4
– vozišče
– zelenica
– pločnik
– bankina
– bankina

Znotraj regulacijske linije so dopustni tudi varčnejši profili,
kjer se smiselno zamenjajo pločniki in zelenice.
Za posamezne širine obstoječih cest, ali za gradnjo novih, je mogoče izvajati fazno gradnjo, ki jo pač pogojujejo
investitorji novih objektov, pri tem pa je posamezne odseke
potrebno zgraditi v celotni širini z vso potrebno infrastrukturo,
ki jo predvideva OLN.
14. člen
Znotraj območja urejanja OLN je potrebno upoštevati vso
obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo.
Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s predpisi, oziroma
po pogojih upravljalcev. Pred gradnjo je potrebno obstoječe
vode zakoličiti in določiti njihovo natančno lego. Detajlne rešitve
se obdelajo v projektni dokumentaciji PGD, PZI.
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Možna so manjša odstopanja od predvidenih rešitev opredeljenih v tem odloku, če so rešitve utemeljene iz tehničnega in
ekonomskega vidika in ne vplivajo na koncept ostalih rešitev.
15. člen
V ureditvenem območju LN so predvidene naslednje ureditve:
Vodovod
Preko obravnavanega območja poteka tlačni vodovod
d 90 mm ''Mijošek'', ki ga je potrebno prestaviti ob cesto C4.
Prav tako je potrebno prestaviti, obstoječe vode, ki potekajo
ob glavni cesti G II in jih nadomestiti z novim vodom DN
80 mm.
Obstoječe vode povežemo z novo zanko DN 80 mm, ki
bo potekala ob cesti C3 in C4, delno pa jih dogradimo s posameznimi vejami, tako da dobimo krožno hidrantno omrežje s
potrebnimi nadzemnimi hidranti.
Na mestih križanj z ostalimi vodi je potrebno izvesti ustrezne
zaščitne ukrepe, ter dela izvajati v skladu s pogoji upravljalca.
Kanalizacija
Za zbiranje odpadnih in fekalnih voda je predviden zbirni
kanal iz PVC DN 300 mm, ki bo potekal ob glavni cesti G II,
oziroma po dograditvi tretjega pasu, približno po sredini le-tega
in bo povezan z obstoječo centralno čistilno napravo na jugu
Rogaške Slatine.
Priključki iz obravnavanega področja bodo iz PVC DN
200 mm, potekali pa bodo v smeri jug–sever, pri obstoječi
cesti C2 po levem robu ceste, pri cesti C4 po sredini ceste.
Za območje na levem bregu Negonjščice bo potrebno zgraditi nov kanal, ki bo priključen na zbirni kanal na skrajnem
jugo-vzhodnem delu izven meje območja OLN (lokacija prečkanja ceste G II).
Vsa kanalizacija odpadnih in fekalnih voda mora biti zgrajena vodotesno. Za revizijske jaške se naj uporabi tipske montažne PVC jaške istega proizvajalca kot za PVC kanalske cevi
(stikovanje …).
Obstoječi objekti, ki so priključeni na obstoječe greznice
se morajo po izgradnji kolektorja fekalne kanalizacije nanj
priključiti, greznice pa opustiti. Predviden kolektor fekalne kanalizacije je pogoj za gradnjo novih objektov na območju OLN.
Gradnja kolektorja fekalne kanalizacije in novih objektov se
lahko izvaja istočasno.
Pri izvajanju ureditev znotraj ureditenega območja OLN
je potrebno upoštevati določbe Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS,
št. 105/02 in 50/04).
Padavinske vode
so iz večine obstoječih objektov in utrjenih cest speljane v
odprte odvodnike. Ob cesti C2 poteka od severa (Gic, Merkur)
proti jugu kanal PVC DN 400 mm, delno betonske cevi DN
600 mm, in na koncu pod glavno cesto G II mimo bencinskega
servisa B.C. DN 800 mm z iztokom v odprti odvodnik.
Objekt 8 (avtomobilski salon) ima kanalizacijo speljano po
brežini v odvodni jarek, ki poteka ob cesti G II, ostali obstoječi
objekti pa imajo izlive v potok Negonjšico.
Za predvidene objekte in za nekatere obstoječe je potrebno zgraditi novo padavinsko kanalizacijo.
Obstoječe objekte 5, 6, 16 (Gic, Merkur), ter predvidene
nove 17, 18 ter 9 priključimo na nov kanal PVC DN 400 mm, ki
bo potekal delno v cesti C3 in delno po 5 m vodnem pasu na
desnem bregu Negonjščice, do odprtega zadrževalnega bazena (ZB 2 – 150 m3), od koder bo voda speljana v Negonjšico.
Na levem bregu morajo biti na odprti zadrževalni bazen
(ZB 1 – 40 m3) priključeni novi objekti 19, 20 in 21. Kanal do ZB
1 bo iz PVC DN 250 mm, potekal pa bo po cesti C4.
Ostali obstoječi in predvideni objekti na desnem bregu
se priključijo na kanal PVC DN 250–DN 350 mm, ki bo potekal
po razširjenem delu ceste G II od objekta ''avto Alka'' pa vse
do izliva v Negonjščico na jugo–vzhodu kompleksa izven meje
območja OLN.
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Vse onesnažene padavinske vode iz parkirnih in manipulativnih površin morajo biti pred priključitvijo na javni kanal
očiščene v oljnem lovilcu.
Iztok padavinskih vod v vodotok bo načrtovan tako, da ne
bo segal v svetli profil vodotoka. Iztočna glava bo izoblikovana
pod kotom enakemu naklonu brežine vodotoka. Na območju
iztoka bo struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.
Plinovod
Za energetsko oskrbo s plinom je predvidena priključitev
na projektirani, oziroma predvideni nizkotlačni plinovod PE 160
mm, ki bo potekal ob robu vozišča, ali pod pločnikom.
Predvidena je krožna zanka ob cestah C1, C2, C3 in C4,
kar bo zagotavljalo zanesljivejšo oskrbo.
Pri nadaljnem načrtovanju krožne povezave ob cesti C3
in C4 bo potrebno upoštevati omejitve, ki veljajo v varnostnem
pasu plinovoda, ter pridobiti soglasje upravljalca.
Posegi v varnostnem pasu, ki za plinovode z delovnim
tlakom do vključno 5 bar znaša 2 m na vsako stran, se lahko
opravljajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega upravljalca plinovoda.
Zasaditev dreves v pasu 1,5 m na vsako stran plinovoda,
oziroma priključnih plinovodov, ni možna. V tem pasu je dovoljena le zasaditev grmovja s koreninami, ki zrastejo v globino
maksimalno do 0,50 m.
Telekomunikacijsko omrežje
Skladno s potrebami novih objektov po TK priključkih, bo
potrebno izdelati projekte priključkov do posameznih objektov.
Predvidena je nova TK kabelska kanalizacija, ki bo potekala pod pločnikom vzporedno z elektro kabelsko kanalizacijo
(cesta C1, C4), ob cesti C3 pa bo potekala v bankini.
Vse potrebne prestavitve in zaščite obstoječega TK
omrežja zaradi pozidave, izvede na osnovi projektnih rešitev
Telekom Slovenije, d.d.
Električno omrežje
Energija za napajanje obravnavanega območja bo na
razpolago v TP, ki se napajajo v območju OLN.
Trase priključnih kablovodov do posameznih objektov
bodo obdelane v PGD, PZI projektih.
Izdelava je idejna rešitev tras NN vodov, ki je osnova za
OLN in projekte PGD, PZI.
Vse električne vode je potrebno pred pričetkom del zakoličiti in določiti njihovo natančno lego. Eventualne zaščite in
prestavitve se izvedejo v skladu s pogoji upravljalca.
V postopku izdelave projektne dokumentacije je potrebno pridobiti od Elektra Celje, d.d. projektne pogoje v skladu s
50. členom ZGO-1.
Ob cestah, kjer poteka pločnik je predvidena javna razsvetljava. Kandelabri, oziroma svetilke bodo umeščene med
posameznimi drevesi drevoreda, tip pa se definira v projektni
dokumentaciji.
V. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR
16. člen
Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih
virov
Podtalnica
Zaradi izgradnje novih objektov, oziroma povoznih površin
ni pričakovati vplivov na nivo podtalne vode.
Podtalnico je potrebno varovati z naslednjimi ukrepi:
Odpadne in fekalne vode se odvedejo preko vodotesne
kanalizacije v obstoječ in v predviden zbirni kanal.
Pri izvajanju gradbenih del, je potrebno zagotoviti vse
potrebne ukrepe za preprečitev morebitnega razlitja nevarnih
snovi v podtalje, oziroma v Negonjščico.
Odvod padavinskih voda iz cestišča in utrjenih površin se
izvede po vodotesni kanalizaciji preko objektov predčiščenja
(peskolovi, lovilci olja in zadrževalnika) v Negonjščico.
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Površinske vode
Preko obravnavanega območja poteka potok Negonjščica.
Negonjščica, ki poteka preko območja lokacijskega načrta, je vodotok 2. reda. Zunanja meja priobalnega zemljišča
na vodotokih 2. reda sega 5 m od meje vodnega zemljišča oziroma od zgornjega roba brežine vodotoka (14. člen ZV-1). Na
vodnem in priobalnem zemljišču po 37. členu ZV-1 (Uradni list
RS, št. 67/02) ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih,
ki jih ta člen posebej navaja.
Pri nadaljnji izgradnji je potrebno upoštevati ukrepe, ki
so predvideni na Negonjščici za zagotavljanje večje poplavne
varnosti.
Pri gradnji je dovoljeno uporabljati samo takšne materiale,
ki kasneje ne morejo ogroziti podtalnice.
Na območju površinskih vodotokov se izvedejo naslednji
ukrepi:
– na območju obdelave se nahaja priobalno zemljišče
Negonjščice,
– z današnjo ureditvijo je območje poplavno ogroženo s
strani visokih vod Negonjščice,
– za to območje je bila izdelana hidrološko hidravlična
analiza pri podjetju Hidrosvet d.o.o. pod zaporedno številko
5/07, ki je sestavni del OLN,
– skladno s Hidrološko hidravlično študijo je za zagotovitev poplavne varnosti območja potrebno:
– pogoj za zagotovitev potrebne poplavne varnosti je
odstranitev propusta med profiloma P17 in P18 (nadomestna
premostitev je predvidena gorvodno od omenjenega propusta
med profiloma P18 in P19), ter zamenjava propusta med profiloma P10 in P11 s premostitvijo ustreznejših dimenzij. Glede
na rezultate hidravličnih izračunov in obstoječi teren ne mestu
predvidenih novih premostitev je potrebna minimalna širina
mostne odprtine (pravokotno na os vodotoka) 8,0 m. Mostna
konstrukcija naj se izvede brez vmesnih opornikov. Minimalna
kota spodnjega roba mostne konstrukcije mora biti načrtovana
na koti HQ 100 + 50 cm varnostnega nadvišanja. V sklopu
ureditvenih del v strugi Negonjščica je potrebna tudi ureditev
nivelete med profiloma P18 in P21. Izgradnja teh protiplavnih ukrepov je pogoj za novogradnjo v poplavno ogroženih
funkcionalnih enotah F7 in F10. Novogradnje v funkcionalnih
enotah F7 in se lahko izvajajo hkrati z izvajanjem protipolavnih
ukrepov;
– da bodo objekti predvidene cone Negonje v funkcionalnih enotah F7 in F10 poplavno varne je potrebno pri
načrtovanju upoštevati varnostno višino, zato je niveleto platoja
potrebno dvigniti na koto HQ100 (izračun predvidenega stanja)
+ min. 50 cm varnostnega nadvišanja;
– pri načrtovanju cone je potrebno upoštevati tudi zakonsko določen obvodni pas v širini petih metrov (ZV-1, Uradni
list RS, št. 67/02), ki v 14. členu navaja, da zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah drugega reda 5 metrov od meje
vodnega zemljišča. Na levem bregu (med profili P11 in P18)
smo ohranili tudi retenzijske površine za razlivanje morebitnih
voda s povratno dobo 100 let.
– območje severno od potoka Negonjščica ostaja razlivno področje za poplavne vode, kot je označeno v Hidrološko
hidravlični študiji, retenzijsko območje potoka Negonjščica se
mora ohraniti najmanj v mejah, kot so predvidene v Hidrološko hidravlični študiji, ki je sestavni del OLN, kar pomeni, da
na tem območju gradnje niso dopustne razen infrastrukturnih
objektov,
– za zagotovitev poplavne varnosti območja je mogoče
uporabiti druge tehnične rešitve, če se k njim predhodno pridobi
soglasje Agencije Republike Slovenije za okolje,
– pri izvajanju gradbenih del, je potrebno zagotoviti vse
potrebne ukrepe za preprečitev morebitnega razlitja nevarnih
snovi v podtalje, oziroma potoku Negonjščica,
– v času gradnje ob potoku Negonjščica je potrebno zagotoviti, da ne pride do porušitve brežin in posegov v območje
potoka.
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V skladu s 150. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni
list RS, št. 67/02) se lahko poseg v prostor, ki lahko trajno ali
začasno vpliva na vode in vodni režim, izvede samo na podlagi
vodnega soglasja.
17. člen
Ravnanje z rodovitno prstjo
Zgornjo humusno prst je treba pravilno odgrniti, začasno
in ustrezno deponirati ter ponovno uporabiti za rekultivacijo
poškodovanih zemljišč, ureditev funkcionalnih zemljišč objektov in zelenic.
Z viški rodovitne zemlje naj razpolaga lokalna skupnost v
skladu z občinskimi odloki.
Omilitveni in zaščitni ukrepi
Gradnja
V času gradnje je potrebno upoštevati naslednje omilitvene in zaščitne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov na
tla in podtalnico:
– Točenje goriva v gradbene stroje na območju gradbišča
je potrebno izvajati z ustrezno cisterno za razvoz goriva in na
vnaprej določenih in ustrezno pripravljenih mestih. Točenje
goriva in olja iz sodov ni dovoljeno.
– Investitor, ki naroči graditev objekta mora zagotoviti, da
izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah
gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
– Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del
odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako,
da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov
omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih
odpadkov za njihovo odpremo. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke
odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike.
– Med drugim je nevarne odpadke potrebno zbirati ločeno (prepovedano je mešanje nevarnih odpadkov z ostalimi
odpadki).
– Določeno mora biti ustrezno opremljeno mesto na območju gradbišča za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov, skladiščne posode za nevarne odpadke pa morajo biti iz
ustreznih materialov (odpornih na skladiščene snovi), zaprte
in ustrezno označene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti),
s čimer bo preprečeno iztekanje ali izpiranje nevarnih snovi v
tla in podtalnico.
– Zagotovljen mora biti reden odvoz z območja gradbišča,
pri čemer mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del
gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov in
nevarne odpadke oddajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje
nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano.
– Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla (ali v kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen).
– Skladiščenje nevarnih snovi in kemikalij, ki se uporabljajo pri gradnji in ki so kot nevarne opredeljene skladno z določili
Zakona o kemikalijah, mora biti urejeno tako, da se preprečijo
škodljivi vplivi na podtalnico in okolje.
– Izvajalec gradbenih del mora med drugim zagotoviti,
da so na območju gradbišča skladiščene le sprotne oziroma le
najmanjše možne količine nevarnih snovi oziroma kemikalij, ki
se pri gradnji uporabljajo, ter hkrati čim krajši čas.
– Zagotovljeno mora biti ustrezno opremljeno mesto za
skladiščenje teh snovi, z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki
bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem
teh snovi in preprečila iztok v tla, poleg tega pa mora ta skladiščni prostor biti zaščiten pred atmosferskimi vplivi, preprečen
pa mora biti tudi dostop nepooblaščenim osebam.
– Za skladiščenje nevarnih snovi oziroma kemikalij naj
se uporablja originalna embalaža, posode za skladiščenje pa
morajo biti zaprte in ustrezno označene (oznaka nevarnosti).
– Vsak morebitni vnos onesnaževala v tla in s tem posredno tudi v podzemne vode je potrebno takoj sanirati. Za
primer dogodkov, kot je npr. razlitje naftnih derivatov iz strojev
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in transportnih vozil ali razlitje drugih nevarnih tekočin, mora
biti pripravljen poslovnik (načrt ravnanja) za takojšnje ukrepanje. Onesnaženo mesto je potrebno, če je to mogoče, najprej
nevtralizirati, ves onesnažen material je potrebno takoj shraniti
v neprepustne zaprte posode in ga predati v oskrbo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu tovrstnih nevarnih odpadkov.
Na vnaprej določenem mestu mora biti na voljo vsakemu zaposlenemu dostopna oprema za takojšnje ukrepanje.
– Vse nevarne snovi oziroma kemikalije naj bodo skladiščene na enem, ustrezno varnostno opremljenem mestu in zaščitenem pred atmosferskimi vplivi, zaradi lažjega
nadzora. Zagotovljen mora biti zajem teh snovi v primeru
razlitja, zato mora biti zagotovljen lovilni prostor z ustrezno
prostornino, ki ustreza količini skladiščenih nevarnih snovi
ali druge tehnične rešitve, ki bodo zagotovile, da bodo preprečeni škodljivi vplivi na okolje. Nevarne snovi naj bodo
skladiščene po možnosti v originalni embalaži oziroma v zaprtih skladiščnih posodah, odpornih na skladiščene nevarne
snovi. Embalaža mora biti ustrezno označena, v skladu s
predpisi, ki urejajo označevanje nevarnih snovi in pripravkov
(ime, oznaka nevarnosti …). Na območju gradbišča naj se
skladiščijo najmanjše možne in le nujno potrebne količine
nevarnih kemikalij, čim krajši čas.
– Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji,
morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela (kot npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo
potekati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih delavnicah,
le izjemoma na območju gradbišča na za to vnaprej predvideni
in za naftne derivate neprepustno utrjeni površini oziroma
zavarovani tako, da je preprečen izliv naftnih derivatov v tla in
posredno v podtalnico.
– Pri ukrepih za zaščito tal je potrebno upoštevati tudi
ustrezno ravnanje z nevarnimi odpadki, s čimer bo preprečen
direktni vnos, izpiranje ali izluževanje nevarnih kemikalij snovi
v tla in posredno v podzemne vode.
Obratovanje
V času obratovanja je potrebno upoštevati naslednje omilitvene in zaščitne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov na
tla in podtalnico:
– Kolikor bodo na predvidenih objektih izvedeni rezervoarji za kurilno olje, je pod njimi potrebno predvideti lovilni bazen
v betonski, oljenepropustni izvedbi.
– Pri projektiranju parkirišč osebna in tovorna vozila je
potrebno upoštevati Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih
pogojih za parkirna mesta za motorna vozila in priklopna vozila
ter mesta za njihovo vzdrževanje. Parkirne in manipulativne
površine morajo biti obrobničene; meteorne vode iz njih pa
speljane preko peskolovov in lovilcev olj.
– Zbiranje odpadkov je potrebno urediti tako, da bo preprečeno izcejanje kakršnihkoli odpadnih vod v tla in v površinske vodotoke.
– Predvidene dejavnosti v objektih morajo pri morebitni
uporabi nevarnih snovi, skladišča urediti skladno s Pravilnikom
o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter
transportne naprave za nevarne in škodljive snovi, tehnologija
predvidenih dejavnosti pa mora biti izvedena tako, da je preprečen vnos nevarnih snovi v tla.
– Kvaliteta odpadnih vod iz predvidenih dejavnosti v
objektih mora biti skladna z vrednostmi, ki jih določa Uredba
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo.
– Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih
nevarnih odpadkov v tla in s tem posredno v podtalnico.
– Lovilci olj in njihovo vzdrževanje morajo ustrezati normativom glede na Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
18. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Znotraj območja urejanja ni evidentiranih objektov kulturne dediščine.
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19. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Znotraj območja urejanja ni evidentiranih objektov naravne dediščine.
20. člen
Varovanje pred hrupom
Sestavni del OLN so Okoljevarstvene smernice občinski
lokacijski načrt za območje urejanja P1 Rogaška Slatina, ki jih
je v aprilu 2007 izdelalo podjetje izdelalo podjetje SiEKO d.o.o.
pod št. projekta EKO-07-0090.
Obravnavano območje spada v območje IV. stopnje varstva pred hrupom, kjer znaša mejna raven hrupa 75/65 dBA
za dan in noč. Emisije hrupa predvidenih objektov in prometne
infrastrukture ne bodo presegle dopustnih meja, ki so predvidene za to območje.
Omilitveni in zaščitni ukrepi
Gradnja
V času gradnje je potrebno upoštevati naslednje omilitvene in zaščitne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov na
hrup v okolju:
– Vsi gradbeni stroji in delovne naprave morajo biti tehnično brezhibni in morajo ustrezati standardom kakovosti glede
emisij hrupa, v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki
se uporabljajo na prostem.
– Upoštevati je treba časovne omejitve gradbenih in transportnih del (delo le v dnevnem času ob delavnikih med 6. in
18. uro, v večernem in nočnem času in ob nedeljah ter praznikih pa samo izjemoma oziroma v primeru neodložljivih del).
– Delovodje morajo zagotoviti ustrezno disciplino na
gradbišču. Zvočni signali naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v
prostem teku.
– V primeru, da bi meritve hrupa v času gradnje pokazale preseganje dovoljenih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti
ustrezne dodatne zaščitne ukrepe, pri čemer imajo prednost
ukrepi zmanjšanja emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi
preprečevanja širjenja hrupa v okolju (npr. omejitev časa, v
katerem se dela izvajajo, zmanjšanje števila hkrati delujočih
hrupnih naprav, itd.).
Obratovanje
V času obratovanja je potrebno upoštevati naslednje omilitvene in zaščitne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov na
hrup v okolju:
– Vse proste površine v okolici objekta je potrebno v čimvečji meri zazeleniti tudi z višjimi drevesnimi vrstami in grmovnicami, s čimer bo omiljeno širjenje hrupa v okolico.
– V primeru, da bi prve meritve hrupa oziroma meritve
hrupa po pričetku obratovanja pokazale čezmerno obremenjevanje okolice s hrupom, je lastnik ali upravljavec naprave ali
obrata dolžan zagotoviti ustrezne dodatne zaščitne ukrepe, kakor tudi ponovne meritve hrupa po izvedenih ukrepih. Pri izbiri
ukrepov varstva pred hrupom imajo prednost ukrepi zmanjšanja emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi preprečevanja
širjenja hrupa v okolju.
21. člen
Varstvo zraka
Gradnja
V času gradnje je potrebno upoštevati naslednje omilitvene in zaščitne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov na
zrak:
– V času gradnje novih objektov ali rekonstrukcije ali
odstranitve obstoječih objektov je potrebno preprečiti emisije
prahu z vlaženjem.
– Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih,
instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo
azbest v 7. členu določa:
– da mora izvajalec del pred pričetkom odstranitve azbestnih materialov sestaviti pisna navodila za izvajanje del,
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– da mora biti območje odstranjevanja ograjeno, razen
če gre za območje odstranjevanja, na katerem se izvajajo dela
manjšega obsega.
– Pri odstranjevanju kritine iz azbestnih plošč bodo delavci lahko izpostavljeni azbestnemu prahu ali prahu materialov,
ki vsebujejo azbest, zato je potrebno upoštevati Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu
pri delu (Uradni list RS, št. 93/05).
– Uporabljeni gradbeni in drugi stroji z motorji z notranjim
izgorevanjem morajo ustrezati določbam Pravilnika o emisiji
plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje.
– Z ustreznimi organizacijskimi ukrepi je mogoče zmanjšati emisije v zrak iz tovornih vozil in gradbenih strojev na
gradbišču (npr. preprečevanje nepotrebnega čakanja tovornih
vozil s prižganim motorjem itd.).
– V sušnem in vetrovnem vremenu je potrebno sipke
materiale na tovornih vozilih pokriti, obvezno pa je tudi vlaženje nezaščitenih površin za preprečevanje raznašanja prahu z
območja gradbišča, pa tudi čiščenje tovornih vozil pred vožnjo
z gradbišča na javne prometne površine.
– Pri gradnji naj se uporablja tehnično brezhibna in redno
vzdrževana mehanizacija.
Obratovanje
V času obratovanja je potrebno upoštevati naslednje omilitvene in zaščitne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov na
zrak:
– redno vzdrževanje in izvajanje predpisanih monitoringov tehnoloških postrojenj in kurilnih naprav,
– redno vzdrževanje cestišč in povoznih površin.
Zaradi predvidenega prometa se v času obratovanja onesnaženost zraka zaradi emisij škodljivih snovi na območju
urejanja ne bo bistveno povečala. Posebni aktivni ukrepi v času
obratovanja niso potrebni.
22. člen
Ravnanje z odpadki
Omilitveni in zaščitni ukrepi
Gradnja
V času gradnje je potrebno upoštevati naslednje omilitvene in zaščitne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov
odpadkov:
– Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na
gradbišču:
– hranijo ali začasno skladiščijo gradbene odpadke
ločeno po vrstah odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,
– nevarne odpadke hranijo ali skladiščijo ločeno od drugih (mešanje posameznih vrst nevarnih odpadkov med seboj
ali mešanje nevarnih z nenevarnimi odpadki ni dovoljeno),
– gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo
tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu ali prevozniku
gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem
ali odpremo (če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih
odpadkov na gradbišču ni možna, morajo izvajalci gradbenih
del gradbene odpadke odlagati neposredno po nastanku v
zabojnike, ki so prirejeni za odvoz brez prekladanja vsebine).
– Odpadna strešna salonitna kritina je klasificirana kot
nevaren odpadek s katerim je potrebno ravnati skladno z
Uredbo o pogojih pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali
odstranjevanju objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih,
inštalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo
azbest (Uradni list RS, št. 60/06) in skladno s Pravilnikom
o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS,
št. 105/00, 41/04). Tovrstne odpadke je potrebno zbirati ločeno. Ti odpadki morajo biti inkapsulirani oziroma zaprti v
neprepustnih vrečah in na ta način inertizirani ter kot taki
začasno skladiščeni na gradbišču do odvoza. Zabojniki in
vreče v katerih se hranijo azbestni odpadki v začasnih skladiščih morajo biti na dobro vidnih mestih označeni z napisom
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»Azbestni odpadek«. V skladu s 3. členom navedene Uredbe,
mora pred pričetkom projektiranja rekonstrukcije ali odstranitve objekta in vzdrževalnih del investitor zagotoviti, da izdelovalec projektne dokumentacije ugotovi, ali bodo delavci pri
rekonstrukciji ali odstranitvi objekta oziroma pri vzdrževalnih
delih izpostavljeni azbestnemu prahu ali prahu materialov,
ki vsebujejo azbest. V skladu s 4. členom navedene uredbe
mora pri projektiranju rekonstrukcije ali odstranitve objektov
in pri projektiranju vzdrževalnih del investitor zagotoviti, da
izdelovalec projektne dokumentacije izdela in sprejme izjavo
o varnosti z oceno tveganja v skladu s predpisi, ki urejajo
varovanje delavcev pred azbestom. V skladu s 6. členom
navedene uredbe lahko rekonstrukcijo ali odstranitev objektov
in vzdrževalna dela opravlja le oseba (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec), ki ima za odstranjevanje azbesta okoljevarstveno
dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo). V skladu z 8. členom Uredbe mora izvajalec dela, ki se izvajajo zaradi rekonstrukcije ali odstranitve
objekta ali vzdrževalnih del, prijaviti inšpektorju, pristojnemu
za varstvo okolja, najkasneje 15 dni pred pričetkom del.
– Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del
gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov (pod
pogoji, določenimi v 7. členu Pravilnika o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih), lahko pa zagotovi oddajo
gradbenih odpadkov neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, pod pogoji, določenimi v 8. členu pravilnika.
Naročilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v
predelavo ali odstranjevanje mora investitor zagotoviti pred
začetkom gradnje.
– Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega
od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke
odpadkov izpolnil predpisan evidenčni list.
– Ločeno zbrane nevarne odpadke je potrebno oddajati
oziroma prepuščati pooblaščeni organizaciji za nevarne odpadke, kar mora biti ustrezno evidentirano. Začasno skladiščenje
nevarnih odpadkov mora biti urejeno tako, da je preprečen
direktni vnos, izpiranje ali izluževanje nevarnih kemikalij v tla
in vode – skladiščne posode morajo biti zaprte in odporne na
skladiščene nevarne odpadke ter ustrezno označene (naziv in
klasifikacijska številka odpadka).
– Ker količine posameznih vrst pri rušenju nastalih gradbenih odpadkov presegajo količine iz tabele v 10. členu Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, mora investitor za pridobitev uporabnega dovoljenja kot
sestavni del projekta izvedenih del pristojnemu upravnemu
organu priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki
s predpisano vsebino.
– Preprečen mora biti raznos odpadkov z območja gradbišča v vetrovnem vremenu.
– Pri uporabi zemeljskega izkopa za zasipanje oziroma
rekultivacijo je potrebno upoštevati pogoje, določene v Pravilniku o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Obratovanje
V času obratovanja je potrebno upoštevati naslednje omilitvene in zaščitne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov
odpadkov:
– Lokacija, izvedba in pogostost praznjenja zabojnikov za
zbiranje odpadkov mora biti določena tako, da ne bo povzročala emisij snovi in vonjav v okolje.
– Zagotovljen mora biti reden odvoz odpadkov.
– Ločeno zbrane nevarne odpadke (staro olje, z odpadnim
oljem onesnažene krpe, onesnaženi filtri, mulj iz lovilca olj) je
potrebno oddajati oziroma prepuščati pooblaščeni organizaciji
za nevarne odpadke, kar mora biti ustrezno evidentirano.
– Začasno skladiščenje nevarnih odpadkov mora biti urejeno tako, da je preprečen direktni vnos, izpiranje ali izluževanje
nevarnih kemikalij v tla in podzemne vode – skladiščne posode
morajo biti zaprte in odporne na skladiščene nevarne odpadke
ter ustrezno označene (v skladu s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki in Zakonom o kemikalijah).
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23. člen
V skladu z 82. členom (druge naprave) ali 86. členom
(okoljevarstveno dovoljenje za obrat) Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1) mora upravljalec naprave ali obrata, imeti okoljevarstveno dovoljenje, skladno s tem zakonom. Za posamezne
segmente okoljskih vplivov podrobneje določajo vsebino vloge
za okoljevarstveno dovoljenje podzakonski akti (zrak, vode,
hrup, odpadki …).
Če obratovanje naprave/obrata ali večja sprememba
zahteva gradnjo, mora upravljavec okoljevarstveno dovoljenje
pridobiti pred začetkom gradnje, v drugih primerih pa pred
začetkom obratovanja.
V času izdelave okoljevarstvenih smernic iz trenutno dostopne dokumentacije ni razvidno, da bi bil na obravnavanem
območju predviden poseg, ki lahko pomembno vpliva na okolje
in je treba zanj pred začetkom izvajanja posega, izvesti presojo
njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje
ministrstva v skladu z Zakonom o varstvu okolja /ZVO-1/ in
Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje.
24. člen
Varstvo pred požarom
Smernice požarne varnosti za pripravo občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P1 Rogaška Slatina, ki jih
je v aprilu 2007 izdelalo podjetje SiEKO d.o.o. pod št. projekta
API-434/564.
Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi je potrebno
upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s katerimi
bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna
ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila v
skladu s SIST DIN 14090,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov.
VI. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA
25. člen
Dopustna je etapna izgradnja.
V vsaki fazi se izvedejo vse potrebne prestavitve oziroma
novogradnje infrastrukturnih naprav in ureditve, ki so potrebne
za funkcioniranje te faze ne glede na katerem delu območja
OLN se prestavitve ali novogradnje in ureditve infrastrukture
nahajajo. Pri teh prestavitvah, novogradnjah infrastrukturnih
naprav in ureditvah se upošteva končno stanje ureditve, ki jo
določa OLN.
Novogradnje je mogoče graditi le, če je zanje zgrajen (ali
pa se gradi istočasno) zadrževalnik meteorne vode na katerega
je predvidena priključitev.
Za novogradnjo na poplavno ogroženih območjih – funkcionalni enoti F7 in F10 je potrebno predhodno zagotoviti protipoplavne ukrepe, navedene v 16. členu tega odloka in zagotoviti
retenzijsko površino potoka Negonjščica, kot je predvideno v
Hidrološko hidravlični študiji, ki je sestavni del OLN.
V vsaki fazi je potrebno izvesti vse nove priključke in rekonstruirati obstoječe za nemoteno delovanje novih objektov in
obstoječih okoliških. Vse komunalne vode je potrebno zgraditi
tako, da bodo omogočali končno fazo izvedbe.
VII. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
26. člen
Na območju lokacijskega načrta se do začetka izvedbe
načrtovanih posegov v prostor ohrani namembnost zemljišč in
objektov po stanju ob sprejetju lokacijskega načrta.
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Pri polaganju komunalnih vodov v območju urejanja je
potrebno upoštevati končno stanje izvedbe.
VIII. GRAJENO JAVNO DOBRO
27. člen
Na območju lokacijskega načrta so grajeno javno dobro
zemljišča cest C1, C2, C3, C4, C4 in C5.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
28. člen
Razmerja med občino in investitorji za komunalno opremo
zemljišč, se uredijo v urbanistični pogodbi.
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih
te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo
in po njej:
– promet med gradnjo in rekonstrukcijo cest in objektov
organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem prometnem omrežju;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe
in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in
uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– pred začetkom gradnje skupaj z upravljavci evidentirati
stanje obstoječe infrastrukture;
– omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med
gradnjo in po njej;
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
– zavarovati gradbišča tako, da bodo zagotovljeni varnost
in nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten odtok
vode;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi
gradnje in obratovanja priključne ceste in parkirišč;
– o pričetku del oziroma gradnje obvestiti vse upravljavce,
katerih objekti in naprave so s predvidenim posegom tangirani.
Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi je potrebno
upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s katerimi
bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna
ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila v
skladu s SIST DIN 14090,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov
v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
X. TOLERANCE
29. člen
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja
od rešitev določenih s tem odlokom ± 2,00 m. Višinske tolerance pri urejanju terena na poplavnem območju ni oziroma
zagotovljene so minimalne višine nadvišanja terena. Večja
odstopanja so izjemoma dovoljena ob soglasju projektanta
OLN. Če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz cestnega, prometno
tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika, se ne
smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja
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ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Investitor si mora glede odstopanj od sprejetega lokacijskega načrta pridobiti soglasje Občine Rogaška Slatina.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
OLN je na vpogled na Občini Rogaška Slatina.
31. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-009/2007-02
Rogaška Slatina, dne 22. oktobra 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SEVNICA
5118.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnih načrtih Pri Ribniku,
Sevnica – center in v Florjanski ulici

Na podlagi 57. člena v povezavi s sedmim odstavkom
96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ter 9. in 37. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05-UPB) je župan Občine Sevnica sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka
o zazidalnih načrtih Pri Ribniku, Sevnica – center
in v Florjanski ulici
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA) za območje vrtca
Ciciban Sevnica, subjekte, ki sodelujejo pri pripravi sprememb
in dopolnitev IPA ter posamezne faze priprave IPA.
Spremembe in dopolnitve obstoječega, veljavnega zazidalnega načrta se nanašajo na:
– določitev tlorisne oblike in zasnove vrtca,
– določitev novih dostopov na gradbeno parcelo in
– določitev pogojev za zunanjo ureditev gradbene parcele.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnih
načrtih naselij Pri Ribniku, Sevnica – center in v Florjanski ulici,
ki je bil objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu, št. 20/69,
s spremembami objavljenimi v Uradnem listu SRS, št. 20/75
in 30/76, se nanaša na območje obstoječega vrtca Ciciban v
Naselju heroja Maroka v Sevnici.
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V osnovnem zazidalnem načrtu je podano, da naj se
tlorisna oblika in zasnova stavb prilagodi meram, ki so podane
v zazidalnem načrtu ob upoštevanju predpisane gradbene
linije.
Ob vsaki spremembi in dopolnitvi prostorskega akta za center Sevnice in naselja pri Ribniku se je spreminjala tlorisna zasnova vrtca, horizontalni gabariti, mikrolokacija ter dostopnost.
Obstoječi vrtec na parc. št. 393, k.o. Sevnica, je zgrajen
v nasprotju s sprejeto dopolnitvijo zazidalnega načrta, in sicer
odstopanje ugotavljamo v tlorisni zasnovi in horizontalnih gabaritih. Odstopanje je tudi glede dostopnosti in v načinu gradnje,
saj je vrtec montažen.
Investitor želi zaradi dotrajanosti obstoječih objektov na
parc. št. 393 in 390/2, obe k.o. Sevnica, objekte porušiti in
zgraditi nov vrtec – Vrtec Ciciban v Sevnici.
Zidano stavbo na parc. št. 390/2, ki je bila nekdaj samski
dom zatem pa vrtec in je bila pred leti izpraznjena zaradi varnosti otrok in zaposlenih, je treba porušiti. Drugi objekt na parc.
št. 393 je montažni vrtec, ki je bil pred leti dograjen za potrebe
centralne kuhinje in sodobno tehnološko opremljen. Stavba
obstoječega vrtca je delno podkletena; zaklonišče, pralnica,
likalnica, arhiv.
Rušenje obstoječih objektov, rekonstrukcije ter nadomestne gradnje po veljavnem zazidalnem načrtu niso dovoljene.
Po predhodni urbanistični preverbi prostora je bilo ugotovljeno, da je predlagana zasnova novega vrtca sprejemljiva
v prostoru in preostalo urbanistično zasnovo iz veljavnega
zazidalnega načrta ne tangira in jo ne prizadene.
3. člen
(programska izhodišča in predvideni načrtovani posegi)
Programska izhodišča so:
– ohraniti meje zazidalnega načrta,
– omogočiti odstranitve obstoječih objektov,
– omogočiti nadomestne gradnje,
– omogočiti dozidave in nadzidave,
– omogočiti gradnjo pomožnih objektov.
Območje osnovnega zazidalnega načrta ostane nespremenjeno. Spremembe in dopolnitve PIA se nanašajo na lokacijo vrtca na parc. št. 393 in 390/2, 390/3 in 396, vse k.o.
Sevnica, ter na lokacijo ureditve dovozne ceste, ki bo potekala
po parc. št. 395/5 in 395/1, obe k.o. Sevnica.
Na območju urejanja je dejavnost organiziranega varstva
in predšolske vzgoje, ki se odvija v vrtcih in se ne spreminja.
Ista dejavnost je določena v osnovnem zazidalnem načrtu in
njegovih kasnejših spremembah in dopolnitvah.
Prostorske rešitve izhajajo iz predhodno izdelane projektne dokumentacije – idejnega projekta za Vrtec v Sevnici, na
lokaciji obstoječega vrtca v Naselju heroja Maroka.
Potreba je po 14 oddelkih vrtca, tako da bo vrtec sestavljen iz dveh enot po sedem oddelkov. Koncept zasnove
predvideva radikalne posege:
– rušenje obstoječih objektov vrtca, razen kuhinje in kletne etaže ter
– izgradnjo novega 14 oddelčnega vrtca z vsemi spremljajočimi prostori, kot to normativno predpisuje veljavni pravilnik za gradnjo in opremo vrtca.
Obstoječa kuhinja in kletna etaža sta lokacijsko postavljeni v sredino parcele in vključevanje obeh v zasnovo novega
vrtca kot celote ima vpliv tako na funkcionalno zasnovo zemljišča vrtca in objekta, kot tudi vpliv na arhitekturno zasnovo in
oblikovanje. Predvideni nov vrtec bo postavljen delno na stavbišču obstoječega vrtca, delno pa tudi izven teh gabaritov ter
bo prilagojen višinski koti obstoječe kuhinje. Objekt je tlorisno
členjene oblike, je pritličen, le v delu zasnove je enoetažen za
potrebe umestitve prostorov uprave vrtca.
Glavni in stranski vhod v enoti vrtca sta z južne smeri iz
ulice Naselja heroja Maroka, gospodarski dostop do gospodarskega dvorišča pa je predviden s severne smeri. Parkirni
prostori za obiskovalce vrtca so na južni strani parcele in so
obstoječi.
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(območje sprememb in dopolnitev)
Spremembe in dopolnitve obstoječega, veljavnega zazidalnega načrta se nanašajo na zemljišča s parcelnimi št. 393,
390/2, 390/3, 396, 395/5 in 395/1, vse k.o. Sevnica.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi analize prostora,
programskih izhodišč, pridobljenih smernic in njihove analize
ter skladno z veljavno zakonodajo, izbrana variantna rešitev pa
bo podlaga za izdelavo izdelavo dopolnjenega osnutka.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev IPA izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave občinskega
podrobnega prostorskega načrta, če takšna potreba izhaja iz
izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora.
6. člen
(roki za pripravo)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta bo potekal skladno z določili Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), in sicer po
naslednjem terminskem načrtu:
– župan sprejme sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta (oktober 2007);
– objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu
ter ga pošlje ministrstvu (10 dni po podpisu);
– izbor izdelovalca v skladu z zakonodajo s področja javnih naročil (20 dni po sprejetju sklepa o pripravi);
– izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi osnutek
prostorskega akta (7 dni);
– poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic
(30 dni);
– v tem času ministrstvo, pristojno za varstvo okolja,
sporoči, če je za načrtovane spremembe potrebna izdelava
CPVO;
– analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka (20 dni);
– javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka (7 dni);
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka in okoljskega poročila, če bo potrebna izdelava le-tega
(30 dni);
– priprava stališč do pripomb in predlogov (7 dni);
– sprejem stališč na seji občinskega sveta;
– objava stališč in pisna seznanitev lastnikov zemljišč,
ki so podali pripombe in predloge v času javne razgrnitve in
obravnave (5 dni);
– priprava predloga prostorskega akta na podlagi sprejetih stališč (7 dni);
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
– izdelava usklajenega predloga prostorskega akta
(7 dni);
– sprejem usklajenega predloga na seji občinskega sveta
z odlokom;
– objava odloka v uradnem glasilu (7 dni);
– izdelava končnega dokumenta v analogni in digitalni
obliki (7 dni).
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2. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
4. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4, julija 32,
8270 Krško;
5. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto;
6. JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka
17, 8290 Sevnica;
7. JP Plinovod Sevnica d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
8. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode
13a, 8290 Sevnica;
9. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
10. Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka
24, 8290 Sevnica.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da
je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev
urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku.
8. člen
(obveznosti financiranja)
Izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni
nosilci urejanja prostora, bo financirala Občina Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica.
9. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0015/2007
Sevnica, dne 30. oktobra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
5119.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Slovenska Bistrica za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse
sledeče spremembe) in 45. člena Statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 8. redni seji dne
29. 10. 2007 sprejel

(seznam nosilcev urejanja prostora)

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Slovenska Bistrica za leto 2007

Koordinator postopka priprave sprememb in dopolnitev
prostorskega akta je Oddelek za okolje in prostor Občine
Sevnica.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
so:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava
RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto
2007 (Uradni list RS, št. 43/07) se spremeni 2. člen tako, da
spremenjen glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

7. člen

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto OPIS
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

19.902.477

B.

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

15.456.165

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

DAVČNI PRIHODKI

14.406.529

75

700 Davki na dohodek in dobiček

11.564.112

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

0
0

703 Davki na premoženje

1.533.078

750

Prejeta vračila danih posojil

704 Domači davki na blago in storitve

1.309.339

44

NEDAVČNI PRIHODKI

1.049.636

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

21.067

712 Globe in druge denarne kazni

35.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

75.935

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

74

78

1.985.042
35.042
1.950.000
4.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

4.000

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

2.440.839
2.440.839
16.431
16.431

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 21.615.236

40

TEKOČI ODHODKI

4.798.073

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.044.442

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

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

42
43

173.898
3.114.317
141.879
323.537
6.457.630
111.117
3.237.697
738.599

413 Drugi tekoči domači transferi

2.370.217

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.308.395

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.308.395

INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.051.138

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI.

491.987

PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI

440 Dana posojila

425.647

711 Takse in pristojbine

714 Drugi nedavčni prihodki

73

1.101.738

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

I.

72

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

13877

III.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

71
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949.400

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

–1.712.759

5.000
0
5.000

–5.000

C.

RAČUN FINANCIRANJA

50

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.800.000

500 Domače zadolževanje

1.800.000

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

327.992

550 Odplačila domačega dolga

327.992

IX.

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

–245.751

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.472.008

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.712.759

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
KONEC PRETEKLEGA LETA
OSTANEK SREDSTEV

311.903
66.152

Priloge k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni
del proračuna, načrt razvojnih programov z obrazložitvami ter
obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna, kadrovski načrt z obrazložitvami ter načrt nabav in gradenj z obrazložitvami.
Splošni del občinskega proračuna je ekonomska klasifikacija, ki zajema Bilanco prihodkov in odhodkov, Račun finančnih
terjatev in naložb ter Račun financiranja.
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov
neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan,
nadzorni odbor, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so
razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, predpisanimi s programsko klasifikacijo.
Podprogrami so razdeljeni po proračunskih postavkah, te pa
po kontih in podkontih, določenimi s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov z obrazložitvami odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine
in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2007 do 2010).
V načrt razvojnih programov v občini so vključeni vsi izdatki za
nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi, vključno z
odhodki za finančni najem. Načrt razvojnih programov v okviru
sestavljajo investicijski projekti, investicije manjših vrednosti in
investicijsko vzdrževanje.
Obrazložitve zajemajo obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna, kot sestavni del obrazložitev pa je pri-
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ložen predlog kadrovskega načrta z obrazložitvami ter načrt
nabav in gradenj z obrazložitvami.
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni
strani Občine Slovenska Bistrica.«
2. člen
10. člen se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»Župan sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja
za nepremičnine pod vrednostjo 9.000 € in za nepremičnine,
za katere občina uveljavlja predkupno pravico.
Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan pooblaščen tudi za podpis pogodbe.
Posamično premično premoženje nad vrednostjo 5.000 €
je potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganja.«
3. člen
11. člen se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži do višine 5% sprejetega proračuna.
Občina se lahko v letu 2007 zadolži do višine 1.800.000 €.
Od tega po drugem odstavku 10. člena ZFO-1 v višini
800.000 €, namensko za ureditev in asfaltiranje občinskih cest
ter za ureditev vodovodnega omrežja na območju Občine Slovenska Bistrica, ter po tretjem odstavku 10. člena ZFO-1 v
višini 1.000.000 €, namensko za izgradnjo II. osnovne šole v
Slovenski Bistrici.
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Slovenska Bistrica, v vsakem posamičnem primeru odloča
občinski svet.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033-9/2007-8/4
Slovenska Bistrica, dne 29. oktobra 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

Uradni list Republike Slovenije
– z Uredbo komisije (ES), št. 1857/2006 z dne, 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni
pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo
s primarno proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov in o
spremembi Uredbe (ES) št. 70/2007, Uradni list Evropske unije,
št. 358 z dne 16. 12. 2006) – skupinske izjeme
– z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči
»de minimis« (Uradni list Evropske unije, št. 379 z dne 28. 12.
2006) – za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na
kmetijah.
2. in druge oblike pomoči.
2. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa namen, upravičence, način pridobivanja, pogoje in oblike dodelitve državnih in drugih
pomoči, namenjenih programom in investicijam v kmetijstvo v
Občini Šempeter - Vrtojba.
3. člen
(cilji in namen pomoči)
Cilj spodbud je stimuliranje majhnih in srednje velikih podjetij ter društev, združenj in aktivov za investiranje v zmanjšanje
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
izboljšanje kakovosti, izboljšanje naravnega okolja ali higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali ter razvoj
dopolnilnih in drugih dejavnosti na kmetijah in na podeželju.
Pomoči za kmetijske programe in investicije so namenjena za:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot;
– povečanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih tehnologij;
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega
izobraževanja na področju kmetijstva (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije,pridobivanje certifikatov in licenc …);
– varovanju okolja ter ohranjanju biotske raznovrstnosti
ter naravne in kulturne dediščine na podeželju;
– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Šempeter - Vrtojba.
4. člen
(način zagotavljanja sredstev)

ŠEMPETER - VRTOJBA
5120.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za
programe in investicije v kmetijstvu v Občini
Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 10. seji dne 18. oktobra 2007 sprejel

Sredstva za ukrepe za dodeljevanje državnih in drugih
pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba se zagotavljajo v proračunu Občine Šempeter - Vrtojba, višino pa določi občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba z odlokom o proračunu.
5. člen
(oblika in višina pomoči)

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih pomoči za programe
in investicije v kmetijstvu
v Občini Šempeter - Vrtojba

Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva za posamezne ukrepe v obliki dotacij. Maksimalna
višina pomoči je določena za posamezen ukrep s tem pravilnikom, nižja pa se lahko določi v javnem razpisu glede na višino
razpoložljivih sredstev in prednostne ukrepe.
Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi glede
na višino vseh zaprošenih sredstev in glede na razpoložljiva
sredstva.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(vrste pomoči)

6. člen
1. člen
(navezava na zakonodajo)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste:
1. državnih pomoči za majhna in srednje velika podjetja, kot
je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 v skladu:

Za uresničevanje ciljev razvoja podeželja in kmetijstva v
Občini Šempeter - Vrtojba se sredstva državnih in drugih pomoči usmerjajo preko sofinanciranja naslednjih ukrepov:
1. Po Uredbi ES številka 1857/2006 (skupinske izjeme):
– Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno kmetijsko proizvodnjo;
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– Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
– Pomoč za arondacijo – zaokroževanje kmetijskih zemljišč;
– Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov;
– Zagotavljanje tehnične podpore.
2. Po Uredbi ES številka 1998/2006 (pomoči »de minimis«):
– Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah;
– Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih;
– Trženje proizvodov in storitev.
3. Po programu razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Šempeter - Vrtojba (druge pomoči):
– Sofinanciranje priprave projektov na podeželju;
– Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju.
7. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe (kmetijska gospodarstva), ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje
tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo na razpis program
ali investicijo, ki izvaja oziroma se bo izvedla na območju občine Šempeter - Vrtojba;
– registrirana stanovska in interesna društva, združenja
in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program, investicijo), ki se
izvaja ali se bo izvedla na območju občine Šempeter - Vrtojba
ali Goriške statistične regije.
Podrobneje bodo upravičenci določeni pri posameznih
ukrepih pravilnika ali z javnim razpisom.
8. člen
(prednostni ukrepi)
Prednostni ukrepi in višina sredstev v okviru v pravilniku
navedenih ukrepov se vsako leto določijo z javnim razpisom na
podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine.
II. POSTOPEK, MERILA IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE
POMOČI
II. 1 postopek dodeljevanja pomoči
9. člen
Pomoči se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se
objavi v Uradnem listu RS, spletni strani Občine Šempeter Vrtojba, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.
10. člen
Postopek javnega razpisa vodi najmanj tričlanska strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Naloge strokovne komisije so zlasti:
– določitev prednostnih ukrepov in višine sredstev za
posamezne vrste pomoči,
– sprejem meril in kriterijev za dodeljevanje pomoči,
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– strokovni pregled in ocenitev vlog,
– priprava predloga prejemnikov pomoči,
– druge naloge, določene s tem pravilnikom in javnim
razpisom.
11. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– navedbo razpisovalca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
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– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– organ, pri katerem se vložijo vloge,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o
izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druge določbe.
12. člen
Prosilci se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri
organu, določenem v javnem razpisu. Vloga se lahko poda le
na obrazcih razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji zahtevane podatke, zlasti pa:
– obrazec zahtevka: osnovne podatke o prosilcu (ime,
naziv, telefon, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev, ukrep iz razpisa, na katerega
se nanaša prijava; namen zahtevka;
– vrsto prijavljenega ukrepa;
– na predpisanem obrazcu mnenje strokovne svetovalne
službe, ki je za to dejavnost registrirana in izvaja dejavnost na
območju občine Šempeter - Vrtojba;
– izjavo o točnosti navedenih podatkov;
– izjavo, da upravičenec za ta namen ni prejel sredstev iz
javnih virov in/ali kandidiral za pridobitev sredstev iz državnega
in/ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov; če pa je,
njeno višino navede in dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo ali pa jo pridobi občina od izplačevalca;
– druge zahtevane priloge pri posameznih ukrepih (predračuni, računi, strokovna mnenja …) in rekapitulacija stroškov;
– izjavo, da za ta namen ni nobenega državnega ali mednarodnega razpisa ali drugih ustreznih virov; če pa so, naj vlagatelj ustrezno obrazloži, zakaj ni kandidiral na ta sredstva.
13. člen
Vloge obravnava komisija. Prosilci, katerih vloge niso
popolne, se pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.
Vloge prosilcev, ki v postavljenem roku, ne bodo dopolnjene, se zavržejo.
14. člen
Predlog prejemnikov pomoči pripravi strokovna komisija.
O dodelitvi pomoči s sklepom ali odločbo odloči tajnik občine.
Sklep ali odločba mora vsebovati namen pomoči, višino dodeljenega zneska in upravičene stroške za posamezni ukrep.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v
roku 15 dni od njegovega prejema, pritožba na župana.
15. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom pomoči ter Občino Šempeter - Vrtojba se določijo s pogodbo.
16. člen
Namensko porabo dodeljenih pomoči spremlja komisija
oziroma tajnik občine. V primeru nenamenske porabe je prejemnik pomoči dolžan dodeljeno pomoč vrniti skupaj z obrestmi,
dogovorjenimi v pogodbi.
17. člen
Upravičencem se dodeljene pomoči izplačajo na podlagi
pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, po predhodni
predložitvi dokazila o namenski porabi sredstev.
18. člen
II. 2 merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči
Merila in kriterija za dodeljevanje državnih pomoči po tem
pravilniku sprejme komisija in se objavijo v javnem razpisu.
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III. SKUPINSKE IZJEME
III. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
19. člen
1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje.
Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev zarasti
in kamenja, navoz zemlje, terasiranje, planiranje, rigolanje),
analize zemlje v sklopu urejanja kmetijskih zemljišč, založno
gnojenje, opora, mrežniki za zaščito proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad, stroški sadik, zatravljenja in drugi stroški
vezani na urejanje zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi
prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu
ali dolgoročna zakupna pogodba, predračun, račun ter dokazilo
o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije
brez DDV.
20. člen
2. Urejanje dostopnih poti
Namen ukrepa je sofinanciranje ureditve poti do kmetijskih zemljišč zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov.
Upravičeni stroški: strojna dela in material.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija v poti, ki niso javno dobro, še ni
začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega
načrta, dokazilo o lastništvu in dolgoročna zakupna pogodba
ali soglasje lastnikov zemljišč, kjer poteka širitev, predračun,
račun in dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije
brez DDV.
21. člen
3. Ograje za pašnike
Namen ukrepa je sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi
izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja
Upravičeni stroški: žica ali mreža, količki, izolatorji, agregat ali transformator.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi
prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu
ali dolgoročna zakupna pogodba, predračun, račun ter dokazilo
o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije
brez DDV.
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Upravičeni stroški: vrednost zemljišča.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, nakup zemljišča je del
celotne investicije (npr. obnova trajnih nasadov …), vloga z
zahtevanimi prilogami in kopija overjene kupoprodajne pogodbe, predračun, račun ter dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 10% vrednosti investicije
brez DDV.
24. člen
Omejitve višine
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu malemu
ali srednje velikemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne
sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah ter za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode.
III. A 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
25. člen
Zavarovalne premije
Namen ukrepa: zmanjšanje posledice in tveganja, ki jih
na kmetijskih kulturah naredijo naravne nesreče ter zmanjšati
izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.
1. Upravičeni stroški sofinanciranje zavarovalne premije
za posevke in plodove (zavarovanje pred nevarnostjo udara
strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave) za eno rastno dobo
2. Sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali
(pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko
napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega
zakola zaradi bolezni) za eno zavarovalno leto
Pri sofinanciranju zavarovalnih premij se upošteva določila v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje pridelkov
in živine,.
Višina sofinanciranja: pod točko 1 upravičenih stroškov
je višina sofinanciranja zavarovalne premije za posevke in
plodove do 10%, pod točko 2 upravičenih stroškov pa je višina
sofinanciranja razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja živali zaradi bolezni.
III. 3. Pomoč za ponovno delitev zemljišč
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
26. člen

22. člen

Ponovna delitev zemljišč

4. Nakup opreme
Namen ukrepa je sofinanciranje nakupa opreme za
osnovno kmetijsko proizvodnjo in drugih tehnoloških rešitev za
izboljšanje in preusmeritev proizvodnje.
Upravičeni stroški: kmetijska mehanizacija in strojna
oprema za osnovno kmetijsko pridelavo, rastlinjaki s potrebno
opremo.
Pogoji za pridobitev sredstev: investicije še ni začeta in
vloga z zahtevanimi prilogami.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije
brez DDV.

Namen ukrepa: zmanjšanje proizvodnih stroškov zaradi
majhnih in razpršenih parcel.
Upravičeni stroški: sofinanciranje pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški geodetskih storitev pri arondaciji.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, investicije še ni začeta, predračun račun ter dokazilo o
plačilu.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov, brez
DDV.

23. člen
Nakup kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je sofinanciranje nakupa kmetijskih zemljišč za osnovno kmetijsko proizvodnjo zaradi izboljšanja in
preusmeritve proizvodnje.

III. A 4. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih
proizvodov
27. člen
Kakovostni kmetijski proizvodi
Namen ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov.
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Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda,
vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda
skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta
ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov
za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali
programov presoje vplivov na okolje,
– za usposabljanje osebja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi
za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov,
– kontrole ekološkega in integriranega kmetovanja.
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri za stroške
storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se v obliki
subvencioniranih storitev, vloga z zahtevanimi prilogami, investicija še ni začeta, predračun, račun ter dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov.
III. A 5. Zagotavljanje tehnične podpore
28. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
Namen ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti
s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije prireditev, tekmovanj, razstav
in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih
dognanj, publikacij in spletišč.
Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije):
najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, priprava poslovnega načrta ipd.
– na področju organizacije prireditev, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade (do 250 EUR na nagrado in zmagovalca);
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne
in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji: (kritje stroškov priprave katalogov, kritje
stroškov vzpostavitve internetne strani);
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri za stroške
storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se v obliki
subvencioniranih storitev, vloga z zahtevanimi prilogami, investicija še ni začeta in predračun, račun ter dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov.
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Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in
obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško
opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že
registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči, predračuni
ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka
tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije
brez DDV.
31. člen
Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih
Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest
in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in
obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško
opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa
do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije
brez DDV.
32. člen
Trženje kmetijskih proizvodov in storitev
Namen ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti
pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest,
izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje,
skladiščenje in opremo prostorov za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih
proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa
do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije
brez DDV.
33. člen
Kumulacija
Skupna dodeljena pomoč »de minimis« dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem
koli obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoči po pravilu »de minimis« se prištevajo k dodeljenim
pomočem za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške
lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri katerem koli dajalcu
pomoči po tem pravilu.

29. člen
Kumulacija
Najvišje višine sofinanciranja pomoči po skupinskih izjemah se uporabljajo ne glede na to, ali se ukrep v celoti financira
iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz
sredstev Skupnosti.
III. B Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) – »DE MINIMIS«
30. člen
Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in
kvalitete proizvodov, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje
in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.

lV. DRUGE POMOČI
33. člen
Sofinanciranje priprave projektov na podeželju
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj
podeželja.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva,
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine za neprofitne dejavnosti.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva,
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine za neprofitne dejavnosti.
Upravičeni stroški: stroški priprave vlog in prilog za kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih.
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Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa
do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 100% vrednosti investicije brez DDV.
34. člen
Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju
Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki podpirajo
razvoj podeželja.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva,
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine za neprofitne dejavnosti.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe manjših neprofitnih
projektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih stroškov
prireditev …).
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa
do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 100% vrednosti investicije brez DDV.
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Poleg možnih tržnih oblik zagotavljanja oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja se za oskrbo
organizirata naslednji izbirni lokalni gospodarski javni službi:
– dejavnost proizvodnje toplotne energije na lesno biomaso za omrežje daljinskega ogrevanja (proizvajalec toplotne energije),
– dejavnost distribucije in oskrbe s toplotno energijo
iz omrežja daljinskega ogrevanja (distributer toplotne energije).
2. člen
S tem odlokom se uredi organizacija in način izvajanja
gospodarskih javnih služb dejavnost proizvodnje toplotne
energije za omrežje daljinskega ogrevanja in dejavnost distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega
ogrevanja.

IV. KONČNI DOLOČBI

3. člen
Vrsto javnih dobrin, ki jih zagotavljata gospodarski javni
službi dejavnost proizvodnje toplotne energije za omrežje
daljinskega ogrevanja in dejavnost distribucije in oskrbe s
toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja, določa
zakon.

35. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij in o
finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
gozdarstva v Občini Šempeter - Vrtojba.

4. člen
Dejavnost proizvodnje toplote energije za omrežje daljinskega ogrevanja in dejavnost distribucije in oskrbe s
toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja se lahko
organizira v okviru ene službe.

36. člen
Ta pravilnik prične veljati štirinajsti delovni dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-11/2007-2
Šempeter pri Gorici, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

VITANJE
5121.

Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja
daljinskega ogrevanja v Občini Vitanje

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), četrtega odstavka
33. člena Energetskega zakon (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00,
52/02, 50/03 in 51/04), 3., 17. in 223. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 7/03), petega odstavka točke 5.9, drugega
odstavka točke 10.3.3.3 in sedmega odstavka točke 10.4.2 Družbenega plana razvoja Občine Vitanje za srednjeročno obdobje
1986–1990 (Uradni list RS, št. 23/87) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski
svet Občine Vitanje na 6. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja
daljinskega ogrevanja v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi način oskrbe s toplotno energijo
iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Vitanje.

5. člen
Ta odlok je obvezen za vse udeležence, ki na območju,
ki je z energetsko karto toplovodnega omrežja določeno za
oskrbo s toplotno energijo iz sistema omrežja daljinskega
ogrevanja:
– načrtujejo, projektirajo, obnavljajo in rekonstruirajo
objekte,
– vodijo upravni postopek, komunalno opremljajo stavbna zemljišča,
– izvajajo gospodarsko javno službo dejavnost proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega ogrevanja,
– izvajajo gospodarsko javno službo dejavnost distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega
ogrevanja.
6. člen
Občina Vitanje na območjih naselja, ki so z energetsko
karto določena za oskrbo s toplotno energijo iz sistema
omrežja daljinskega ogrevanja, zagotavlja gospodarski javni
službi s podelitvijo koncesije osebam zasebnega prava, pred
pričetim postopkom pa poda soglasje občinski svet.
7. člen
Pogodbo za izvajanje gospodarskih javnih služb dejavnosti proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega
ogrevanja in dejavnosti distribucije in oskrbe s toplotno
energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v imenu Občine
Vitanje podpiše župan.
II. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB
8. člen
Območje izvajanja gospodarskih javnih služb dejavnost
proizvodnje toplotne energije za omrežja daljinskega ogrevanja in dejavnost distribucije in oskrbe s toplotno energijo
iz omrežja daljinskega ogrevanja obsega območje, ki je z
energetsko karto toplovodnega omrežja določeno za izvajanje oskrbe objektov s toplotno energijo iz daljinskega
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omrežja. Območje se spreminja v skladu s spremembami
energetske karte.
III. PREDMET IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
DEJAVNOST PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE ZA
OMREŽJE DALJINSKEGA OGREVANJA
IN DEJAVNOST DISTRIBUCIJE IN OSKRBE S TOPLOTNO
ENERGIJO IZ OMREŽJA DALJINSKEGA OGREVANJA.
9. člen
Izvajalec gospodarskih javnih služb dejavnosti proizvodnje
toplotne energije za omrežje daljinskega ogrevanja in dejavnosti
distribucije in oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega
ogrevanja s podpisom pogodbe pridobi pravico za:
– izvajanje nalog proizvodnje toplotne energije,
– distribucijo in oskrbo s toplotno energijo iz omrežja
daljinskega ogrevanja,
– izdajanje soglasij,
– vodenje katastra distribucijskega omrežja v skladu z
določili pogodbe.
Javna pooblastila izvajanja gospodarskih javnih služb
dejavnosti proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega
ogrevanja in dejavnost distribucije in oskrbe s toplotno energijo
iz omrežja daljinskega ogrevanja določa zakon.
10. člen
Vrsto javnih dobrin, ki jih zagotavljata gospodarski javni
službi izvajanja dejavnosti proizvodnje toplotne energije za
omrežje daljinskega ogrevanja in dejavnosti distribucije in
oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja,
pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, uporabnike
in razmerja do uporabnikov, pravice in obveznosti uporabnikov
ter način oblikovanja cen toplotne energije kot vira financiranja
gospodarskih javnih služb določa zakon.
IV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
DALJINSKEGA OGREVANJA IN SOGLASJA
11. člen
Uporabnik, ki želi priključiti svoje interne naprave na
omrežje daljinskega ogrevanja, ali spremeniti priključno moč,
mora pridobiti ustrezna soglasja.
Soglasje za priključitev na omrežje daljinskega ogrevanja izdaja distributer toplotne energije po pooblastilu Občine
Vitanje.
12. člen
Distributer toplotne energije izda:
– smernice in mnenja k prostorskim aktom,
– projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam za
pridobitev gradbenega dovoljenja, k posegom v prostor na
območjih, kjer potekajo cevovodi in ostale naprave omrežja
daljinskega ogrevanja.
13. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja po prejšnjem členu tega odloka ali pred priključitvijo dokumentacijo,
ki je podrobneje opredeljena v splošnih pogojih za dobavo in
odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja.
14. člen
Pred priključitvijo posameznega uporabnika na vročevodni
sistem, distributer toplotne energije opravi interni pregled strojnih
instalacij in o pregledu zapiše zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Pregled zajema predvsem tehnični del instalacij.
15. člen
Distributer toplotne energije mora dopustiti priključitev, če
je uporabnik izpolnil vse pogoje določene v soglasjih, če poravna vse obveznosti in predloži vso potrebno dokumentacijo.
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16. člen
Objekti in naprave omrežja daljinskega ogrevanja, priključni vodi in notranje toplovodne inštalacije morajo biti zgrajeni v skladu s standardi in predpisi.
17. člen
Distributer toplotne energije izvaja upravljavski nadzor.
Le-ta se nanaša na izpolnjevanje standardov distributerja toplotne energije in pregled omrežja daljinskega ogrevanja do
števca toplotne energije, da na omrežje daljinskega ogrevanja
pred števcem niso priključena trošila ali izvedeni odcepi, ki
niso plombirani.
18. člen
Če izvajalec del ne izpolni pogojev iz izdanih soglasij, lahko distributer toplotne energije odkloni dobavo toplotne energije, dokler njegove zahteve niso izpolnjene.
19. člen
Posege pri priključevanju omrežja in hišnih priključkov
na omrežje daljinskega ogrevanja izvaja distributer toplotne
energije.
Poseganje nepooblaščenim osebam v omrežje daljinskega ogrevanja je prepovedano.
20. člen
Izvajalci gradbenih, rekonstrukcijskih, vzdrževalnih in drugih del na objektih komunalne infrastrukture zagotovijo, da ostanejo naprave omrežja daljinskega ogrevanja nepoškodovane.
V primeru poškodb, ki jih napravijo izvajalci iz predhodnega odstavka tega člena, morajo vzpostaviti prvotno stanje na
svoje stroške in po navodilih distributerja toplotne energije.
21. člen
V primeru, da kapaciteta vročevoda ne dopušča priključitve novih potrošnikov ali povečane moči obstoječega uporabnika, distributer toplotne energije zavrne oziroma izda negativno
soglasje za priklop, dokler niso zagotovljene tehnične možnosti
za priklop.
V. DOBAVA IN KVALITETA TOPLOTNE ENERGIJE
22. člen
Distributer toplotne energije in uporabniki se o načinu
oskrbe s toplotno energijo dogovorijo s pogodbo.
23. člen
Če uporabnik ne prevzame stroškov sanacije svojih
naprav in če sanacija ni izvedena pravočasno in časovno
usklajena z deli na napravah distributerja toplotne energije,
mu distributer toplotne energije ni dolžan dobavljati toplotne
energije, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno
obratovanje.
VI. ODJEMNO MESTO, MERILNO MESTO
IN MERILNE NAPRAVE
24. člen
Odjemno mesto je mesto, kjer so vgrajene ločilne armature med napravami distributerja toplotne energije in uporabnika.
Merilno mesto je mesto, kjer so vgrajene merilne naprave.
25. člen
Distributer toplotne energije vzdržuje števce toplotne
energije in skrbi za njihove redne preglede.
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja določajo podrobnosti glede tipa, velikosti in
namestitve števcev, pregledov teh števcev, vzdrževanja ipd.
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26. člen
Meritev toplotne energije poteka s pomočjo merilca
pretoka in merilca temperaturne razlike na dovodu in povratku.
27. člen
Odčitavanje merilnega mesta opravlja distributer toplotne energije. Odčitki toplotne energije so praviloma mesečni.
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VIII. OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN
TOPLOTNE ENERGIJE
35. člen
Oblikovanje cene za daljinsko toploto določa zakonodaja.
Končna cena toplotne energije ne sme presegati 90% cene
ogrevanja z naftnimi derivati.
IX. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTNE ENERGIJE

28. člen
Uporabnik mora vgraditi števec toplotne energije na
merilnem mestu, s katerim meri porabljeno energijo.
Distributerju toplotne energije mora biti omogočen dostop v prostor za števec, za vzdrževalna dela, redne preglede in odčitavanje.
Podrobnosti o merilnem mestu določajo splošni pogoji
za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja.

36. člen
Za neupravičen odjem se šteje, če uporabnik odjema toplotno energijo brez soglasja distributerja toplotne energije ali
če namerno vpliva na merilne naprave v škodo distributerja
toplotne energije. V takih primerih je distributer toplotne energije
upravičen zaračunati porabljeno energijo po največjem možnem
odjemu ter do izpolnitve pogojev za priključitev na omrežje daljinskega ogrevanja prekiniti dobavo toplotne energije.

29. člen
Stroški nabave in namestitve števca toplotne energije
se dogovorijo v koncesijski pogodbi.

37. člen
Uporabnik mora plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo
je povzročil z neupravičenim odjemom toplotne energije ali s
poseganjem v merilne naprave.

30. člen
Stroški odpravljanja namernih okvar in poškodb, nastalih na števcu toplotne energije ali priključku, gredo po
krivdnem načelu v breme tistega, ki jih je povzročil.
31. člen
Uporabnik mora okvaro na priključku ali števcu toplotne
energije prijaviti distributerju toplotne energije.
Uporabnik ima pravico poleg rednih pregledov zahtevati izredno kontrolo točnosti števca toplotne energije, če o njej
dvomi. Če se ugotovi, da je točnost števca toplotne energije
izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa distributer
toplotne energije, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
VII. PRIJAVA, ODJAVA, REKLAMACIJA DOBAVE
TOPLOTNE ENERGIJE
32. člen
Uporabnik je dolžan pisno obvestiti distributerja toplotne
energije o lastninskih, statusnih in tehničnih spremembah,
ki vplivajo na razmerje med uporabnikom in distributerjem
toplotne energije.
Uporabnik-ki je/so dolžan-i pisno obvestiti distributerja
toplotne energije o vsakokratnem svojem predstavniku, ki je
pooblaščen, da zastopa uporabnika in sprejema poslovno
pošto in vse informacije, ki jih za uporabnika izdaja distributer toplotne energije.
33. člen
Reklamacije so lahko telefonske, ustne ali pisne. Uporabnik mora reklamirati brez odlašanja. Telefonske ali ustne
reklamacije mora uporabnik takoj pisno potrditi.
Reklamacije morajo javljati izključno pooblaščeni predstavniki uporabnika. Reklamacije nepooblaščenih oseb se
upoštevajo le v primeru večjih okvar.
34. člen
Reklamacije zoper obračun so samo pisne, z navedbo
spornih elementov. Distributer toplotne energije mora v najkrajšem možnem roku odgovoriti na reklamacijo, ki ne sme
biti daljši od 15 dni.
Reklamacija ne odloži roka plačila računa. Če se ugotovi, da je reklamacija upravičena, je distributer toplotne
energije dolžan vrniti preveč plačano vsoto v roku 15 dni
po potrditvi.

38. člen
Če se trajanje neupravičenega odjema ne more z gotovostjo ugotoviti, se neupravičen odjem toplotne energije zaračuna
za dobo 12 mesecev.
X. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTNE ENERGIJE
39. člen
Distributer toplotne energije lahko prekine dobavo toplotne energije na stroške uporabnika, vendar po predhodnem
obvestilu, v naslednjih primerih:
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih
motenj pri proizvajalcu, če uporabnik poškoduje svoje ali naprave distributerja toplotne energije tako, da je ogrožena normalna
dobava;
– če uporabnik moti toplotno oskrbo drugim uporabnikom;
– če uporabnik odvzame toplotno energijo oziroma ogrevno vodo pred sklenitvijo pogodbe;
– če uporabnik ne vzdržuje svojih naprav tako, da zagotavlja nemoteno toplotno oskrbo;
– če uporabnik ne omogoči dobavitelju toplotne energije
varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so naprave distributerja toplotne energije;
– če uporabnik pisno ne obvesti distributerja toplotne
energije o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerje med uporabnikom in dobaviteljem toplotne
energije;
– če uporabnik ne plača toplotne oskrbe ali ne poravna
drugih obveznosti do distributerja toplotne energije.
40. člen
Distributer toplotne energije prekine dobavo toplotne
energije takoj, brez predhodnega opomina:
– če uporabnik posega v merilne ali regulacijske naprave
ali če odstrani plombe z naprav v toplotni postaji;
– če uporabnikove toplotne naprave ogrožajo okolico;
– če v primeru omejitev toplotne oskrbe ne upošteva
odredb o omejevanju odvzema.
41. člen
V primerih iz prejšnjih dveh členov je dobava toplotne
energije prekinjena, dokler ni ukinjen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in
ponovne priključitve.
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42. člen
V primerih višje sile ima distributer toplotne energije pravico
brez nadomestila škode prekiniti ali zmanjšati toplotno oskrbo,
mora pa obvestiti uporabnike in postopati v skladu z načrtom
ukrepov za take primere.
Za višjo silo se štejejo izredne nepredvidene okoliščine, na
katere distributer toplotne energije ne more vplivati (naravne nesreče, kot so potres, poplave in neurja ter vojna, diverzija itd.).
XI. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA TOPLOTNE ENERGIJE
IN UPORABNIKOV
43. člen
Distributer toplotne energije ima za zagotovitev toplotne
oskrbe naslednje obveznosti:
– skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav omrežja daljinskega ogrevanja in pravočasno pripravlja plane enostavne reprodukcije;
– predlaga optimalne rešitve toplotne oskrbe;
– redno vzdržuje objekte in naprave upravljavca;
– sistematično pregleduje omrežje;
– redno kontrolira kvaliteto vode v omrežju daljinskega
ogrevanja;
– redno pregleduje, preizkuša in zamenjuje toplotne števce, v skladu s predpisi in tem odlokom;
– obvešča uporabnike o času, trajanju in ukrepih ob prekinitvah in omejitvah toplotne oskrbe preko sredstev javnega
obveščanja ali neposredno;
– vodi kataster toplovodnih objektov in naprav ter ostale
evidence;
– odčitava števce toplotne energije in skrbi za obračun
toplotne oskrbe;
– ažurno izdaja soglasja in omogoča priključitve na omrežje daljinskega ogrevanja;
– organizira preskrbo v primerih omejevanja toplotne oskrbe in postopa v skladu z načrtom za te razmere;
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi
prekinitve oskrbe po krivdi distributerja toplotne energije.
44. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– spoštujejo pogoje iz soglasij in pogodbe;
– skrbijo za normalno obratovanje svojih toplotnih naprav;
– kontrolirajo porabo toplotne energije;
– javijo distributerju toplotne energije vse okvare na toplovodnih priključkih in števcih toplotne energije;
– omogočijo distributerju toplotne energije dostop do merilnih naprav;
– s pisnim obvestilom javijo distributerju toplotne energije
lastninske, statusne in ostale spremembe;
– redno plačujejo toplotno oskrbo na osnovi izdanih položnic, računov ali drugih veljavnih dokumentov v plačilnem roku;
– urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun
preko skupnega števca toplotne energije;
– izvajajo varčevalne in druge ukrepe v razmerah omejevanja toplotne oskrbe;
– sproti obveščajo distributerja toplotne energije o motnjah
pri dobavi toplotne energije;
– odgovarjajo za škodo in posledice, ki so nastale zaradi
prekinitve oskrbe po krivdi uporabnika;
– skrbijo, da s svojim obratovanjem ne motijo drugih uporabnikov ali distributerja toplotne energije.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Splošni pogoje za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja izdela in objavi distributer toplotne
energije, ko nanj pridobi soglasje Občinskega sveta Občine
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Vitanje. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz omrežja
daljinskega ogrevanja morajo biti izdelani v skladu z obvezno
metodologijo za pripravo splošnih pogojev za dobavo in odjem
toplote iz distribucijskega omrežja, ki jo določi Agencija RS za
energijo.
Tarifni sistem izdela in objavi distributer toplotne energije, ko nanj pridobi soglasje Občinskega sveta Občine Vitanje
oziroma organa iz 35. člena Energetskega zakona. Tarifni
sistem mora biti izdelan v skladu z obvezno metodologijo
za pripravo tarifnih sistemov, ki jo določi Agencija RS za
energijo.
Sistemska obratovalna navodila izda po javnem pooblastilu distributer toplotne energije. Pred objavo mora pridobiti
soglasje Agencije RS za energijo.
46. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-07/2007-05
Vitanje, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

5122.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za obrtno cono Vitanje

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine
Vitanje na 6. seji dne 18. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
obrtno cono Vitanje
1. člen
1. S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za obrtno cono Vitanje, ki vsebuje podlage in
merila za odmero komunalnega prispevka.
2. Odlok določa:
– obračunsko območje opremljanja stavbnih zemljišč;
– skupne in obračunske stroške komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
3. Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za obrtno cono Vitanje v občini Vitanje«,
ki ga je v septembru 2007 pod št. proj. 6056 izdelal ZUM, urba
nizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor.
Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu občine Vitanje,
Grajski trg 1, Vitanje.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na komunalno opremo oziroma območje
njene uporabe;
2. komunalna oprema na obračunskem območje je infrastruktura, ki jo sestavljajo: ureditev priključne in internih
dovoznih cest vključno s priključki na regionalno cesto, ureditev vodovodnega omrežja, ureditev kanalizacijskega omrežja,
vključno s čistilno napravo in izvedba javne razsvetljave;
3. komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka plača občini;
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4. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem
odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo oziroma povečuje neto tlorisno
površino objekta ali spreminja njegovo namembnost znotraj
obračunskega območja, ki ga določa ta odlok;
5. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
6. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela
objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
7. parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je
možno zgraditi objekt in za katerega mora zavezanec plačati
komunalni prispevek.
3. člen
1. Obračunsko območje po tem odloku obsega naslednje
parcele v k.o. Paka I: 1062/4, 1062/5, 1062/6, 1062/7, 1062/8,
1062/9, 1062/10, 1062/11, 1062/12 in 1136/2.
2. Obračunsko območje je prikazano v grafičnem izrisu, ki
je sestavni del tega odloka in je na vpogled na sedežu občine
Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
4. člen
1. Na območju iz 3. člena tega odloka je načrtovana izgradnja naslednje komunalne opreme:
– ureditev priključne in internih dovoznih cest, vključno s
priključki na regionalno cesto;
– ureditev vodovodnega omrežja, vključno s povezovalnim vodovodom do naselja Vitanje;

Vrsta
Komunalne opreme

– ureditev ločenega sistema odvajanja odpadnih vod,
vključno s čistilno napravo, lovilci olj in zadrževalnikom;
– izvedba javne razsvetljave.
2. Poleg navedene komunalne opreme je na območju
potrebno še:
– izvesti izravnave terena, da se ustvarijo platoji za postavitev objektov in izvedbo zunanjih ureditev;
– predhodno ustrezno urediti potok Jesenica in Štokarjev
graben;
– odstraniti obstoječe prostozračno nizkonapetostno
omrežje, zagotoviti nadomestno kabelsko omrežje in zgraditi
novo transformatorsko postajo ustrezne izvedbe in moči ter jo
vključiti v omrežje.
3. Komunalna oprema in druga infrastruktura je podrobneje opredeljena v Lokacijskem načrtu obrtna cona Vitanje
(Uradni list RS, št. 90/06; občinski lokacijski načrt je izdelalo
podjetje URBANA, urbanizem, projektiranje, Kočar in Kočar
d.o.o. iz Velenja, pod štev. proj. 544/04, november 2005).
5. člen
1. Terminski plan izgradnje komunalne opreme je odvisen
od izvedbe ureditve potoka Jesenica in Štokarjevega grabna
ter od etapnosti izgradnje načrtovanih objektov.
2. Projektno in investicijsko dokumentacijo za gradnjo
komunalne opreme pridobi občina v letu 2008.
6. člen
Skupni stroški komunalne opreme na obračunskem območju in obračunski stroški komunalne opreme na obračunskem območju znašajo:

Skupni
stroški (€)

Obračunski
stroški (€)

Drugi
viri (€)

Ceste

142.985,91

9.541,73

133.444,18

Vodovodna infrastruktura

314.297,92

25.444,62

288.853,30

Kanalizacijska infrastruktura

203.180,26

15.902,89

187.277,37

25.055,08

2.120,39

22.934,69

685.519,17

53.009,63

632.509,54

Javna razsvetljava
Skupaj

7. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na obračunskem območju so preračunani na enoto mere, tj. na m2
parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)) ter znašajo:
Vrsta komunalne
opreme
Ceste

Obračunski
stroški (€)

Parcele
(m2)

Stroški na enoto (€)

NTP
(m2)

parcele Cpp(ij)

NTP Ctt(ij)

9.541,73

16.823,38

10.094,03

0,57

0,95

Vodovod. infrastruktura

25.444,62

16.823,38

10.094,03

1,51

2,52

Kanalizac. infrastruktura

15.902,89

16.823,38

10.094,03

0,95

1,58

2.120,39

16.823,38

10.094,03

0,13

0,21

53.009,63

16.823,38

10.094,03

3,16

5,26

Javna razsvetljava
SKUPAJ

8. člen
1. Vsi stroški komunalne opreme so izraženi v EUR in so
obračunani na dan 1. 1. 2007.
2. Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na obračunskem območju na enoto mere iz 6. člena tega
odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
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9. člen
1. Komunalni prispevek za posamezno vrsto načrtovane
komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na
naslednji način:
KPi = (Aparcela ⋅ Cp(ij) ⋅ Dpi) + (Kdejavnost ⋅ Atlorisna ⋅ Ct(ij) ⋅ Dti)
Oznake v enačbi pomenijo:
KPi

–

Aparcela
Cp(ij)

–
–

Dpi
–
Kdejavnosti –
Ct(ij)
–

Atlorisna
Dti

–
–

komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme;
površina parcele objekta;
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele s posamezno vrsto komunalne opreme na
obračunskem območju;
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
faktor dejavnosti;
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
komunalne opreme na obračunskem območju;
neto tlorisna površina objekta;
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka.

2. Skupni komunalni prispevek za načrtovano komunalno
opremo na obračunskem območju se izračuna s seštevanjem
izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme na naslednji način:
KP = ΣKPi
Oznake pomenijo:
KP

–

KPi

–

skupni izračunani komunalni prispevek za načrtovano komunalno opremo na obračunskem
območju;
izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto komunalne opreme na obračunskem območju.

10. člen
1. Poleg komunalnega prispevka za načrtovano komunalno opremo je posamezni investitor dolžan plačati tudi tisti del
komunalnega prispevka, ki izhaja iz uporabe oziroma priključevanja na obstoječo komunalno opremo.
2. Del komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka se
obračuna na podlagi Odloka o plačilu sorazmernega deleža
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju občine
Vitanje (Uradni list RS, št. 83/97 in 36/98) oziroma njemu
ustreznega predpisa.

čin:

11. člen
Skupni komunalni prispevek se določi na naslednji naKPS = KP + KPO
Oznake pomenijo:

KPS
KP

–
–

KPO

–

celotni komunalni prispevek;
izračunani komunalni prispevek za načrtovano komunalno opremo;
komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo.

12. člen
1. S tem odlokom se na obračunskem območju določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dpi
znaša 0,70;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dti znaša 0,30.
2. Faktor dejavnosti Kdejavnost je enak 1 za vse stavbe.
3. Oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
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13. člen
1. Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava z odločbo.
2. Občinska uprava izda odločbo na zahtevo zavezanca
ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Rok za izdajo odločbe je 15 dni, občinska uprava pa o izdani
odločbi obvesti tudi organ, pristojen za izdajo gradbenega
dovoljenja.
3. Zoper odločbo občinske uprave je dovoljena pritožba
na župana občine. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.
4. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja. Pritožba ne zadrži plačila komunalnega prispevka.
14. člen
1. Občina in investitorji lahko sklenejo pogodbo o opremljanju, v kateri se dogovorijo, da bodo investitorji sami zgradili
del ali celotno komunalno opremo na obračunskem območju ter
določijo iz tega izhajajoče medsebojne pravice in obveznosti.
2. Če investitor sam zgradi del ali celotno komunalno opremo, se šteje, da je na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. V tem
primeru je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, ki je vezan na obstoječo komunalno opremo in se odmeri
po Odloku o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča na območju občine Vitanje (Uradni list RS,
št. 83/97 in 36/98) oziroma njemu ustreznem predpisu.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-07/2007-06
Vitanje, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

VRHNIKA
5123.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu izvajanja izbirne Gospodarske javne
službe distribucije zemeljskega plina v Občini
Vrhnika

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list
RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine
Vrhnika na 7. seji dne 23. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
izvajanja izbirne Gospodarske javne službe
distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika
1. člen
Za 22. členom Odloka o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini
Vrhnika (Uradni list RS, št. 56/07) se doda nov 22.a člen, ki
se glasi:
»22.a člen
(obveznost vgradnje merilne naprave)
Stanovanjske zgradbe z dvema ali več neodvisnimi stanovanjskimi enotami, ki bodo zgrajene na območju že zgrajenega
ali načrtovanega plinovodnega omrežja po sprejemu tega od-
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loka, morajo imeti za vsako stanovanjsko enoto svojo merilno
napravo za ugotavljanje predanih količin zemeljskega plina.«
2. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(kazenske določbe)
Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja svojo dejavnost, ki deluje v
nasprotju z 22.a, 25. in 29. členom tega odloka, se kaznuje z
globo 1.400,00 €.
Posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se
kaznuje z globo 400,00 €.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena z globo 400,00 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu
Naš časopis.
Št. 007-15/2007
Vrhnika, dne 24. oktobra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

5124.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
prostorsko ureditev skupnega pomena za
reciklažni center na Vrhniki

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 20. člena
Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01
in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na 9. izredni seji dne
18. 10. 2007 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko
ureditev skupnega pomena za reciklažni center
na Vrhniki
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlage za lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se, v skladu z Odlokom o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), Uredbo o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni
list RS, št. 54/03), Dolgoročnim in srednjeročnim družbenim
planom Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in 1986-1990
(Uradne objave NČ, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90,
41/94, 50/94, 63/96, 70/97, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave
NČ, št. 272/01, 277/01, 304/04), Odlokom o splošnih merilih
in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika
(Uradni list RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292–3/03) in Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3-Vrhnika–Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95, 77/06, Naš časopis,
št. 330/06), sprejme občinski lokacijski načrt za prostorsko
ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki (v
nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
(2) Lokacijski načrt je izdelan na osnovi idejnih načrtov in
strokovnih podlag ter z upoštevanjem celovite presoje vplivov
na okolje oziroma omilitvenih ukrepov iz Sklepa o potrditvi
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plana Ministrstva za okolje in prostor, št. 354-19-1/2004 MK z
dne 29. 8. 2006.
(3) Lokacijski načrt je pod številko naloge 27/05 izdelal
Primis Vrhnika d.d. septembra 2007.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev
za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo
projektnih rešitev za urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje
okolja, ohranjanje narave in trajnostno rabo naravnih dobrin,
etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v lokacijskem načrtu, navedenem v 1. členu
tega odloka.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega površine, na katerih se izvedejo trajni objekti in ureditve ter površine, potrebne za njihovo nemoteno rabo.
(2) Ureditveno območje lokacijskega načrta z načrtovanimi trajnimi objekti in ureditvami obsega zemljišča parcel
št. 2712/4, 2712/5, 2712/6, 2712/7, 2712/8, 2718/16, 2718/17,
2718/18, 2718/19, 2718/20 in 2718/21, vse k.o. Vrhnika ter
zemljišče dela parcele št. 2710/5 iste katastrske občine.
(3) Ureditveno območje lokacijskega načrta s površinami, ki so potrebne za nemoteno rabo načrtovanih objektov in
ureditev, obsega zemljišča dela povezovalne ceste s parcelno
št. 2718/2 k.o. Vrhnika, ki so namenjena izvedbi priključkov
na javno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo:
občinsko cesto, vodovod, sanitarno kanalizacijo, plinovod, VN
električno in telekomunikacijsko omrežje.
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje lokacijskega načrta je namenjeno
gradnji: objekta za predelavo odpadne električne in elektronske
opreme (v nadaljnjem besedilu: OEEO), objekta za predelavo
ter pripravo odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi (v nadaljnjem
besedilu: ONS), nadstrešnice za skladiščenje trdnih odpadkov,
ki vsebujejo nevarne snovi, spremljajočih servisnih in tehnoloških objektov, prometne, komunalne in energetske ureditve.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(priključitev na javno cesto)
(1) Dostop na območje lokacijskega načrta je predviden
po regionalni cesti R II-304 in povezovalni cesti med cesto v
Sinjo Gorico in bodočo industrijsko cono.
(2) Območje lokacijskega načrta se naveže neposredno na predvideno povezovalno cesto na odseku s parcelno
št. 2718/2 k.o. Vrhnika.
(3) Gradnja povezovalne ceste s komunalno in energetsko javno infrastrukturo ni predmet tega lokacijskega načrta.
Zgrajena bo pred izvedbo lokacijskega načrta na podlagi izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (Inženiring IBT Ljubljana d.d., št. projekta 8751/051, datum izdelave
junij 2006) in izdanega gradbenega dovoljenja Upravne enote
Vrhnika (šifra 351-143/2006 (307) z dne 11. 7. 2006).
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(4) Območje lokacijskega načrta se na povezovalno cesto
priključi s tremi dovozi:
1. D1 za tovorni promet,
2. D2 za osebna vozila-dovoz na parkirišče ob objektu B,
3. D3 za osebna vozila-dovoz na parkirišče ob objektu A.
Priključek D1 je širok 7,00m, priključka D2 in D3 sta
široka 5,00m. Radiji priključkov morajo ustrezati merodajnim
vozilom.
6. člen
(prometna ureditev na območju lokacijskega načrta)
(1) Glavnina prostih površin v sklopu opredeljenih gradbenih parcel so asfaltirane prometne površine: vozišča, manipulacijske površine-obračališča in parkirišča. Niveleta teh površin
je 291.55 ± 0.15m.
(2) Pešci se gibljejo po manipulacijskih površinah okoli
objektov in na celotnem območju platoja. Površine za pešce
tik ob objektih in določenih smereh se ustrezno označijo in po
potrebi fizično zavarujejo.
(3) Tovorni promet je ločen od prometa z osebnimi vozili.
(4) Tovorni promet se odvija po talno označeni poti in
površinah za manipulacijo ob objektih. Pot za tovorni promet
je dvosmerna (na območju uvoza, tehtnice in površine za
obračanja med objektom A in vodotokom) in enosmerna (okoli
objekta B in nadstrešnice ONS). Širine in radiji poti ustrezajo
dinamičnim traktrisam merodajnih vozil (tovornjaka s priklopnim
vozilom in tovornjaka zglobnika).
(5) Ob objektu A se, v bližini uvoza, uredijo minimalno štiri
parkirna mesta za tovorna vozila.
(6) Med povezovalno cesto in objektom B se uredi parkirišče s 50 parkirnimi mesti za osebna vozila zaposlenih in
obiskovalcev. Parkirišče ima lasten dovoz z javne ceste (D2) in
je od ostalih površin ločeno z dvignjenimi robniki.
(7) Nasproti severozahodne fasade objekta A se uredi
parkirišče z do 30 parkirnimi mesti za osebna vozila zaposlenih
in obiskovalcev. Parkirišče ima lasten dovoz z javne ceste (D3)
in onemogočeno stalno povezavo z ostalimi prometnimi površinami v smeri proti vodotoku. Na mestih uvozov v objekt A se
parkirišča zaradi prometne varnosti ne izvedejo.
(8) Na obeh parkiriščih za osebna vozila se uredi ustrezno
število parkirnih mest za invalide.
(9) Vozne in parkirne površine se asfaltirajo in opremijo z
lovilci olj, katerih velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje
je v skladu s standardom SIST EN 858-2.
(10) Vse prometne površine se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
7. člen
(urbanistični pogoji)
(1) Zasnova objektov po tlorisni velikosti in po legi sledi
vzorcu postavitve okoliških objektov. Objekti so postavljeni
med seboj vzporedno in vzporedno s povezovalno cesto, tako
da so upoštevani zahtevani odmiki od parcelnih mej, varovane
narave in vodotoka. Ob vodotoku je opredeljen 5,0m širok
pas priobalnega zemljišča, na katerem niso dovoljeni nobeni
posegi.
(2) Zasnova prostorske ureditve obsega: postavitev dveh
objektov za predelavo in pripravo odpadkov, nadstrešnice za
skladiščenje odpadkov, tehtnice in rezervoarja za utekočinjeni
dušik, ureditev voznih in parkirnih površin za tovorna in osebna
vozila, ureditev manipulacijskih površin in ureditev dovozov s
povezovalne ceste.
(3) Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se morajo upoštevati sledeči urbanistični pogoji:
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– odmik gradbene meje za objekt A od
cestne parcele:
– odmik objekta A od SZ parcelne meje:
– odmik objekta B od JV parcelne meje:
– širna dvorišča med objektoma A in B:
– odmiki objektov od priobalnega zemljišča:
– nadstrešnica ONS ne sme biti širša od
objekta B

Stran
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min. 4,0 m
min. 12,0 m
min. 9,0 m
min. 47,0 m
min. 6,5 m

(4) Kota tlaka pritličja objektov je na višini 291.70 ± 0.15 m,
to je min. 0.5 m nad koto stoletne vode (290.80 m), ob sočasnem upoštevanju nivelete povezovalne ceste, kote dna jaškov
sanitarne kanalizacije in prehoda k vodotoku.
8. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Objekt A (OOEO) za predelavo odpadne električne
in elektronske oprem
GP A
– gradbena parcela:
min. 4,00 m od cestne
– gradbena meja:
parcelne meje, min. 12,00 m
od meje z zemljiščem parc.
št. 2110/5 in min. 6,40 m od
varovalnega pasu priobalnega
zemljišča
– tloris:
107,0 m × 50,0 m s prisekanim
vogalom proti vodotoku
– tloris s konzolnimi
111,0 m × 66,0 m
nadstreški:
12,0 m proizvodni del, 11,0 m
– višina:
poslovni del
– vertikalni gabarit:
proizvodni del P, delno P+1,
JZ-poslovni del P+2
min. 5,6 m
– višina konz. nadstreška:
– kota tlaka
291.70 ± 0.15 m
P = 0.00:
dvojna plitva dvokapna streha,
– streha:
skrita za atiko
(2) Objekt B (ONS) za predelavo/pripravo odpadkov, ki
vsebujejo nevarne snovi
GP B
– gradbena parcela:
44,50 m od cestne parcelne
– gradbena meja:
meje, min. 9,00 m od meje z
zemljiščem parc. št. 2715/3 in
min. 5,00 m od nadstrešnice
– tloris:
60,5 m × 40,5 m
– tloris z nadstrešni68,5 m × 48,5 m
cami:
12,0 m
– višina:
proizvodni del P, poslovni del
– vertikalni gabarit:
P+1
min. 6,0 m
– višina konz. nadstreška:
– kota tlaka
291.70 ± 0.15 m
P = 0.00:
dvojna plitva dvokapna streha,
– streha:
skrita za atiko
(3) Nadstrešnica ONS za skladiščenje trdnih odpadkov,
ki vsebujejo nevarne snovi
GP B
– gradbena parcela:
min. 9,00 m od meje z zemlji– gradbena meja:
ščem parc. št. 2715/3, min.
5,00 m od nadstrešnice in min.
6,40 m od varovalnega pasu
priobalnega zemljišča
– tloris:
40,0 m × 25,0 m
11,0 m
– višina:
P
– vertikalni gabarit:
– kota tlaka
291.70 ± 0.15 m
P = 0.00:
dvojna plitva dvokapna streha,
– streha:
skrita za atiko

Stran
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(4) Prostor za manipulacijo med objektom B in nadstrešnico ONS je lahko pokrit, največ v širini objekta B. Streha
se izvede kot podaljšek strehe nadstrešnice ali kot podaljšek
konzolnega nadstreška objekta B.
(5) Glede na vrsto dejavnosti se po celotnem obodu gradbenih parcel izvede varovalna ograja.
9. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Objekta sta oblikovana enotno glede na izbrane materiale za: fasadne obloge, stavbno pohištvo, senčila, konzolne
nadstreške in strešno kritino.
(2) Arhitekturno oblikovanje je sodobno. Poslovna dela
objektov oblikovno in barvno odstopata od proizvodnega dela
objektov.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA UREJANJE
KOMUNALNE, ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE
INFRASTRUKTURE
10. člen
(skupne določbe)
(1) Zasnova komunalne in energetske ureditve se navezuje na predvideno javno infrastrukturo v povezovalni cesti, po
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in gradbenem
dovoljenju iz 5. člena tega odloka.
(2) Občina Vrhnika bo ceste z javno infrastrukturo iz prejšnje točke, na podlagi dogovora z investitorjema, zgradila pred
pričetkom izvajanja del po tem lokacijskem načrtu.
(3) Objekta A in B se na javno komunalno in energetsko
infrastrukturo navežeta ločeno, vsak zase.
(4) Izdelava projektne dokumentacije za energetske in komunalne vode in naprave mora za celotno prostorsko ureditev
ali posamezne etape potekati istočasno in medsebojno usklajeno, z upoštevanjem potrebnih odmikov med posameznimi
omrežji in pogojev križanja.
(5) Vsa omrežja se izvedejo podzemno.
(6) Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in
telekomunikacijske infrastrukture morata potekati v skladu s
smernicami za načrtovanje, mnenji ter projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, če le-ti niso v
nasprotju s tem odlokom.
(7) Pred začetkom del je treba obvestiti upravljavce vodov, izvesti zakoličbo in zagotoviti nadzor. Morebitne stroške
prestavitev in poškodb glede na stanje, situacijo in globino
vodov, nosita investitorja izvedbe lokacijskega načrta.
11. člen
(vodovod)
(1) Objekta se priključita na predvideni javni vodovod PE
160 mm v povezovalni cesti s priključno cevjo PE za nazivni
pritisk 12 bar.
(2) Statični tlak na odjemnem mestu, vodomeru, je od 4
do 5 bar.
(3) Kombinirani vodomer se vgradi v zunanji talni jašek
ustreznih dimenzij, toplotno izoliran in pokrit s pokrovom lahke
izvedbe Pred vodomerom se vgradi lovilec nesnage, za vodomerom pa nepovratni ventil. Jašek mora imeti urejen odtok
odvečne vode v primeru okvare ali izpusta vode iz omrežja.
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je globina jaška manjša od 1,0 m, je lahko njegov minimalni
premer 60 cm.
(3) Priključka morata biti vodotesna. Če priključek ni vodotesen ali ne ustreza danim pogojem, lahko upravljavec zahteva,
da ga lastnik ustrezno sanira. V primeru, da lastnik priključka
sanacije ne opravi, jo na njegove stroške opravi upravljavec
javnega sistema.
(4) Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal, navedenim v veljavnih predpisih s področja
emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo.
(5) Industrijska-tehnološka odpadna voda se lahko vodi v
sanitarno kanalizacijo, če ustreza pogojem, določenim v veljavnih predpisih iz prejšnjega odstavka. Njen iztok v kanalizacijo
mora biti speljan preko revizijskega jaška, ki služi kot merilno
mesto za odpadne vode.
(6) Priklop na javni kanal lahko izvede samo Komunalno
podjetje Vrhnika d.d., ki pred zasipom priključek tudi pregleda.
13. člen
(meteorna kanalizacija)
(1) Na območju lokacijskega načrta se zgradi ločena meteorna kanalizacija za padavinsko vodo s streh objektov in
padavinsko vodo z utrjenih površin.
(2) Meteorna kanalizacija se spelje v vodotok Tonjščica,
ker ponikanje zaradi nepropustnosti terena ni možno. Nepropustnost je računsko dokazana. Iztoka v vodotok sta dva: en
za kanalizacijo za padavinsko vodo s strehe objekta A (OEEO)
in drugi – skupen za kanalizacijo za padavinsko vodo s streh
objekta B (ONS) in nadstrešnice ONS ter kanalizacijo za padavinsko vodo z utrjenih površin.
(3) Padavinska voda z utrjenih površin se pred izpustom v
vodotok vodi preko lovilcev olj in maščob v skladu z veljavnimi
predpisi s področja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in pogoji upravljavca
vodotoka. Kanalizacija za to vodo se v skupni iztok iz druge
alineje združi za lovilcem olj.
(4) Ostali pogoji glede izvedbe izpustov v vodotok so
navedeni v 22. členu tega odloka.
14. člen
(elektroenergetsko omrežje in naprave)
(1) Reciklažni center se, zaradi potrebe po moči nad
400 kW, lahko na omrežje priklopi šele po izgradnji razdelilne
transformatorske postaje (RTP 110/20 kV) Vrhnika z ustreznimi
priključnimi vodi.
(2) Za priklop na javno elektroenergetsko omrežje se v
vsakem od objektov A in B zgradi lastna transformatorska postaja 20/0,4 kV s priključkom na predvideno 20 kV VN omrežje
v povezovalni cesti.
15. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Objekta se priključita na predvideno telekomunikacijsko
omrežje v povezovalni cesti.
16. člen
(plinovod)
Objekta se priključita na predvideni plinovod PE 110 s
tlakom 0,1 bar v povezovalni cesti.

12. člen

17. člen

(sanitarna kanalizacija)

(javna in zunanja razsvetljava)

(1) Objekta se priključita na predvideno javno sanitarno
kanalizacijo PVC 250 v povezovalni cesti, ki bo priključena na
obstoječi kanal s potekom na centralno čistilno napravo.
(2) Priključka morata imeti ustrezno število revizijskih jaškov premera 80 cm z ustreznimi pokrovi vedno dostopnimi za
čiščenje ali pregled kanalizacijskih priključkov. V primeru, da

(1) Predvidena povezovalna cesta ima na strani proti reciklažnemu centru predvideno javno razsvetljavo s tipiziranimi
svetilkami na kandelabrih.
(2) Na območju lokacijskega načrta se izvede zunanja
razsvetljava na objektih in lastnem zemljišču. Razsvetljava se
izvede ločeno za objekt A in objekt B z nadstrešnico ONS.
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18. člen
(javna higiena)
(1) Ob vsakem od obeh objektov (A in B) se uredi ekološki
otok za ločeno zbiranje odpadkov.
(2) Ekološka otoka morata biti dostopna za specialna
komunalna vozila.
19. člen
(utekočinjeni dušik)
(1) Za potrebe predelave odpadkov v objektu A-OEEO se
na skrajnem SV delu dvorišča namesti rezervoar (ena ali dve
posodi) za utekočinjeni dušik z NN električnim priključkom in
cevovodom, oboje v navezavi z objektom A. Višina rezervoarja
je lahko največ 8,0m.
(2) Rezervoar je postavljen na betonski temelj in ograjen
s kovinsko ograjo višine 2,5m.
(3) Pred rezervoarjem je urejeno pretakališče za avtocisterne. Pretakališče ne sme biti asfaltirano; lahko je betonsko
ali tlakovano.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJA NARAVE, VAROVANJE KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
20. člen
(skupne določbe)
(1) V času gradnje morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišč za preprečitev
prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu,
skladiščenju in uporabi gradbenih materialov in nevarnih snovi,
v primeru nesreče pa zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
(2) Investitorja in izvajalci morajo poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega
lokacijskega načrta.
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21. člen

23. člen
(ohranjanje narave)

22. člen
(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
(1) Vsi posegi na območju lokacijskega načrta, vključno
z varovalno ograjo, so od zunanje meje vodnega zemljišča
oziroma od zgornjega roba brežine Tonjščice, ki je vodotok
2. reda, oddaljeni najmanj 5m. Varovalni priobalni pas je
označen in kotiran v grafičnih prilogah. Širok je 5m in glede
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na dejansko stanje odmerjen od: parcelne meje katastrskega
zemljišča vodotoka ali parcelnih mej zemljišča, po katerem
poteka vodotok v naravi ali od zgornjega roba brežine vodotoka.
(2) Območje lokacijskega načrta je poplavno ogroženo.
Ureja se v skladu z izdelano hidrološko-hidravlično študijo,
ki je priloga tega lokacijskega načrta.
(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja tehnoloških
odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnima uredbama
glede emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo in emisije snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo
pare in vroče vode.
(4) Projektna rešitev skladišč nevarnih snovi in pretakalnih ploščadi mora zagotoviti ustrezno tesnjenje in tehnične ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi. Prostor,
v katerem bo deponirana nevarna snov, mora biti zgrajen
kot tesnjena lovilna skleda, z zagotovljeno dodatno prostornino za zbiranje celotnega deponiranega volumna v primeru
izlitja.
(5) V vseh prostorih, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, morajo biti tla ustrezno tesnjena.
(6) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnim
pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode in veljavno uredbo o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(7) Iztočni objekti meteorne kanalizacije morajo biti detajlno projektno obdelani, ne smejo segati v pretočni profil
vodotoka in morajo biti oblikovani v naklonu brežine, po
potrebi z vgrajeno povratno zaklopko. Kota dna iztoka naj bo
na spodnjem delu brežine. Obvezno je predvideti ustrezno
protierozijsko zaščito struge vodotoka v območju izpusta.
(8) Za obvladovanje emisij v površinske vode – potok
Tonjščico se morata v času gradnje in izvedbe izpustov meteorne kanalizacije izvajati sledeča omilitvena ukrepa:
a) ne mehansko posegati v strugo in brežino potoka,
b) preprečevati onesnaženje vode.

(tla, podzemne vode)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih
so tla manj kvalitetna. Vse površine, vključno z začasnimi
prometnimi utrditvami in gradbenimi površinami, na katerih
so predvidena gradbena dela, se opredelijo pred začetkom
gradbenih del.
Pri gradnji se uporabijo tehnično brezhibna transportna
sredstva in gradbeni stroji ter le materiali, za katera obstajajo
dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Predvidijo se nujni
ukrepi za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na gradbenih površinah.
(2) Za obvladovanje obremenjevanja tal in podzemne
vode v času obratovanja se morajo izvesti sledeči omilitveni
ukrepi:
– nepropustna izvedba objektov in cevovodov za zbiranje
tehnološke odpadne vode,
– ureditev skladišč nevarnih snovi in pretakalnih ploščadi
kot tesnjene lovilne sklede,
– ureditev parkirnih in povoznih površin z robniki in padcem proti lovilcu olj.

Stran

(1) Habitatni tip jelševja in jesenovja na območju meandra in 5m varovalnega priobalnega pasa ob potoku Tonjščica
se ohranja ob sočasnem dopuščanju zaraščanja obstoječe
vegetacije. Varovalni pas in območje meandra sta prikazana
v grafičnem listu Ureditvena situacija.
(2) Iztoki meteorne kanalizacije v Tonjščico se morajo
izvesti izven drstnih dob ribjih vrst tako, da ne bodo ogrožene ne ribje vrste ne ostali vodni organizmi v vodotoku.
(3) Prepovedani so:
a) poseganje v vodni prostor z gradbenimi stroji,
b) izcejanje ali razlitje strupenih odplak v Ljubljanico
in Tonjščico,
c) kakršnokoli odlaganje gradbenih in odpadnih materialov na območje vodotoka.
(4) Ribiški družini Vrhnika je treba predložiti terminski
plan vseh predvidenih del in ji omogočiti dostop do gradbišča ter nadzor nad spremembami v vodnem in obvodnem
prostoru.
(5) Investitorja sta dolžna v dogovoru z Ribiško družino
Vrhnika ustrezno poravnati vsako, po njuni krivdi nastalo
škodo na vodnem življu in ribolovni vodi.
(6) Za ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju
lokacijskega načrta morajo biti upoštevani in izvedeni sledeči
omilitveni ukrepi:
a) odmik gradbenih posegov vsaj 5 m od brežine po
toka,
b) odmik gradbenih posegov izven meandra,
c) izvedba del v vodnih površinah izven drstnih dob,
d) izvedba del izven gnezditvene sezone ptic.
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24. člen

(varstvo pred hrupom)
(1) V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi
povzročale večje obremenitve s hrupom kot je dovoljeno v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 105/05).
(2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in
naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati
določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za IV. območje
varovanja pred hrupom.
(3) Za obvladovanje emisije hrupa se mora v času gradnje
izvajati sledeči omilitveni ukrep: prilagajanje režima delovanja
gradbenih strojev.
25. člen
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo so izvajalci dolžni upoštevati naslednje
ukrepe za varstvo zraka:
– veljavne predpise v zvezi z emisijskimi normami pri
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
(2) Za obvladovanje emisij v zrak oziroma omejevanje
prašenja v času gradnje se mora v suhem vremenu izvajati
omilitveni ukrep: vlaženje transportnih poti.
(3) V času obratovanja morajo biti uporabljeni ustrezni
tehnološki ukrepi, ki bodo zagotavljali doseganje predpisanih
mejnih vrednosti emisij snovi v zrak.
26. člen
(varovanje območij kulturne dediščine ter krajinske in vidne
kakovosti okolja)
(1) Posegi v obrežno vegetacijo potoka Tojnica niso dovoljeni.
(2) Za ohranjanje kulturne dediščine ter krajinske in vidne
kakovosti okolja se izvedejo sledeči omilitveni ukrepi:
– ohranitev obrežne vegetacije,
– ohranitev habitatnega tipa jelševja in jesenovja v čim
večji meri,
– zasaditev prizadetih površin z avtohtono vegetacijo.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
27. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost se zagotovi znotraj posameznih
objektov in na zunanjih površinah lokacijskega načrta.
(2) Za požarno varnosti na zunanjih površinah lokacijskega načrta se:
– izvedeta ločeni hidrantni zanki za objekt A ter objekt B
in nadstrešnico ONS,
– predvidijo intervencijske poti po voznih poteh,
– uredijo delovne površine za gasilce s površino vsaj
7m × 12m,
– za objekt B (v sami stavbi) izvede ustrezno velik lovilni
bazen za požarne vode za dve uri gašenja,
– predvidi reševanje s sosednjih zemljišč.
(3) Hidrantno omrežje mora zagotavljati 15 l vode na
sekundo za najmanj dve uri gašenja. Če to zaradi premajhne
zmogljivosti javnega omrežja ni možno, se za manjkajočo razliko na območju lokacijskega načrta zgradi požarni bazen.
(4) Delovni tlak v hidrantih ne sme biti manjši od
2,5 bara.
(5) Hidranti za objekt A se razporedijo tako, da razdalja
med njimi in steno objekta ni manjša od 5m in ne večja od
80m. Hidranti za objekt B se razporedijo tako, da razdalja med
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njimi in steno objekta ni manjša od 25m in ne večja od 50m.
Na območju vzdolž meje z zemljiščem parcele št. 2715/3, kjer
tega pogoja ni možno izpolniti, se za gašenje predvidi obstoječi
hidrant na tem zemljišču.
(6) Hidranti so načeloma nadtalni. Na mestih, kjer bi bili
nadtalni prostorsko moteči, so hidranti podtalni.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
28. člen
(načrt parcelacije)
(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega zemljišče s površino 27.670 m2 in se deli na:
– gradbeno parcelo GP A s površino 13.060 m2,
– gradbeno parcelo GP B s površino 10.224 m2,
– preostanek lastniškega zemljišča ob vodotoku Tonjščica
(VN)
(2) Mejne točke gradbenih parcel in objektov so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
(3) Tehnični elementi parcelacije in zakoličbe objektov so
prikazani v grafičnih listih: Načrt gradbenih parcel in Zakoličbeni elementi gradbenih parcel.
(4) Preostanek lastniškega zemljišče VN, ki zajema površino struge v naravi, vključno z varovalnim pasom priobalnega
zemljišča in meander vodotoka, je v funkciji vodnogospodarskih
zaščitnih ukrepov in ohranjanja narave.
IX. ETAPNOST IZVEDBE
29. člen
(etapnost)
(1) Etapi izvajanja lokacijskega načrta sta:
a) gradnja objekta A (OEEO) ter pripadajoče prometne,
komunalne in energetske ureditve za potrebe opravljanja dejavnosti predelave odpadne električne in elektronske opreme
na območju gradbene parcele GP A ter območju tovornega
dovoza in tehtnice,
b) gradnja objekta B (ONS) in nadstrešnice ONS ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske ureditve za potrebe opravljanja dejavnosti predelave/priprave odpadkov, ki
vsebujejo nevarne snovi na območju gradbene parcele GP B
in območju površine za manipulacijo med objektom A in območjem vodotoka ter varovane narave (VN).
(2) Etapi iz prejšnjega odstavka se lahko izvajata ločeno
ali sočasno.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
30. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg splošnih pogojev morajo investitorja in izvajalci
upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravita na tak način, da sta čim manj moteča ter tako, da ohranita
ali celo izboljšata gradbeno-tehnične in prometno varnostne ter
okoljevarstvene razmere.
(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih
tega odloka, so obveznosti investitorjev in izvajalcev v času
gradnje in po izgradnji tudi:
– izdelati načrt ureditve gradbišča,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem
omrežju,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav in zagotoviti takojšnjo
obnovo pri gradnji poškodovanih infrastrukturnih vodov,
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– v času gradnje v primeru nesreče zagotoviti takojšnje
ukrepanje usposobljene službe,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega
onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in
uporabi nevarnih snovi,
– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih
omejijo emisije hrupa tako, da niso prekoračene mejne ravni
hrupa predpisane za posamezna območja varovanja pred
hrupom,
– investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del občinskega
lokacijskega načrta,
– upravljavcu kanalizacije dostaviti geodetski posnetek
izvedenih del hišnega priključka.
31. člen
(monitoring)
(1) V času poskusnega obratovanja oziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, to je v treh do devetih
mesecih po začetku obratovanja, je potrebno na objektih
A‑OEEO in B-ONS izvesti prve meritve obremenjenosti okolja
s hrupom in meritve emisij v zrak.
(2) Na objektu A je potrebno dodatno izvesti prve meritve
emisije snovi in toplote v tehnološko vodo.
XI. RAZMEJITEV FINANCIRANJA
32. člen
(razmejitev financiranja)
Investitorja prostorskih ureditev po tem lokacijskem načrtu na podlagi medsebojnega dogovora sta Gorenje, d.d. in
Kemis d.o.o.
33. člen
(pogodba o ustanovitvi služnosti)
Za izvedbo elektroenergetske javne infrastrukture v povezovalni cesti se sklene pogodba o ustanovitvi služnosti
med investitorjema lokacijskega načrta, Občino Vrhnika in
upravljavcem te infrastrukture.
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XIII. KOMUNALNI PRISPEVEK
35. člen
(obračunski stroški)
(1) Investitorja morata pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za gradnjo
za reciklažni center na Vrhniki, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, z datumom maj
2007, številka projekta 6260.
(2) Podlage za odmerno odločbo o komunalnem prispevku:
– gradbena parcela objekta A je 13920 m2, gradbena
parcela objekta B 9364 m2, bruto tlorisna površina objekta
A 8264 m2 in bruto tlorisna površina objekta B 3441 m2,
– ker gradnja nove infrastrukture lokalnega pomena ni
predvidena, so obračunski stroški za novo infrastrukturo enaki
nič, kot komunalni prispevek pa se obračunajo le obračunski
stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
– obračunsko območje je enako območju OLN za reciklažni center na Vrhniki; investitorja v tem obračunskem območju
sta zavezanca za plačilo komunalnega prispevka po tem programu opremljanja,
– ker je izračun komunalnega prispevka neposredno vezan samo na obračunski strošek za obstoječo komunalno
infrastrukturo, je določitev podrobnejših meril za odmero komunalnega prispevka brezpredmetna.
(3) Stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, so naslednji:
– skupni obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo, ki so osnova za odmero komunalnega prispevka,
znašajo na dan 30. 4. 2007 za vso komunalno infrastrukturo
1.149.331,15 EUR, od tega 762.685,87 EUR za objekt A in
386.645,27 EUR za objekt B.
– stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki
pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se
uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«,
– vsi stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
XIV. NADZOR

XII. ODSTOPANJA

36. člen

34. člen

(nadzor)

(dovoljena odstopanja)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

(1) Pri uresničevanju lokacijskega načrta so dopustna
odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom,
če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških,
geomehanskih, seizmičnih, hidroloških in vodnogospodarskih
razmer ter podrobnejšem projektiranju najdejo tehnične rešitve, ki so oblikovno, tehnično, tehnološko in okoljevarstveno
primernejše ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.
(2) Skladno z odstopanji od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka so dopustna tudi odstopanja pri načrtovanih
gradbenih parcelah.
(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prvega odstavka
morajo biti usklajena z veljavnimi predpisi in ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi, z njimi pa morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje ta odstopanja
spadajo.
(4) Pri uresničevanju lokacijskega načrta so dopustna
odstopanja vseh dimenzij objektov A, B in ONS iz 9. člena
tega odloka. Odstopanja so +2% in -7%, pod pogojem, da
so sočasno izpolnjeni urbanistični pogoji iz 8. člena tega
odloka.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Občinski lokacijski načrt je stalno na vpogled na Direktoratu za prostor Ministrstva za okolje in prostor ter na pristojnem
oddelku Občine Vrhnika.
38. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu
Naš časopis.
Št. 350-01-47/2004 (5-06)
Vrhnika, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.
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Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih
in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev
ob predsedovanju Evropski uniji

Na podlagi prvega, drugega in četrtega odstavka
5. člena in prvega odstavka 6. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) in v skladu z drugo
alineo 1. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 404011/2007/3 z dne 20. 6. 2007 o izdaji priložnostnih kovancev
v letu 2008 izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih
znamenjih zbirateljskih kovancev
ob predsedovanju Evropski uniji

Uradni list Republike Slovenije
– JANUAR – JUNIJ 2008« in »FACTA LOQUUNTUR« (prevod:
»Dela govorijo«).
7. člen
Zbirateljski kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so okrogli in po obodu nazobčani.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-42/2007/6
Ljubljana, dne 30. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0117
Vlada Republike Slovenije

1. člen
Republika Slovenija v letu 2008 izda zbirateljske kovance
ob predsedovanju Evropski uniji, v obsegu in z glavnimi znamenji ter drugimi značilnostmi, določenimi s to uredbo.

izda:

2. člen
Ob predsedovanju Evropski uniji Republika Slovenija

– zlatnike z nominalno vrednostjo 100 eurov, v količini
2.000 kovancev in v skupni nominalni vrednosti 200.000 eurov,
– srebrnike z nominalno vrednostjo 30 eurov, v količini
5.000 kovancev in v skupni nominalni vrednosti 150.000 eurov in
– zbirateljske dvokovinske kovance z nominalno vrednostjo 3 eurov, v količini 200.000 kovancev in v skupni nominalni
vrednosti 600.000 eurov.
3. člen
Zlatniki so izdelani iz zlata čistine 900/1000, z ravnimi in
reliefnimi površinami.
Teža zlatnikov je 7 gramov, njihov premer je 24 milimetrov.
Pri vsakem posameznem zlatniku je dovoljen odmik pri teži do
± 1‰ in pri premeru do ± 0,1 milimetra.
4. člen
Srebrniki so izdelani iz srebra čistine 925/1000, z ravnimi
in reliefnimi površinami.
Teža srebrnikov je 15 gramov, njihov premer je 32 milimetrov. Pri vsakem posameznem srebrniku je dovoljen odmik pri
teži do ± 1% in pri premeru do ± 0,1 milimetra.
5. člen
Zbirateljski dvokovinski kovanci so sestavljeni iz jedra
(zlitina: 75% bakra in 25% niklja) in oboda (zlitina: 78% bakra,
20% cinka, 2% niklja).
Teža kovancev je 15 gramov, njihov premer je 32 milimetrov (od tega jedro 22 milimetrov). Pri vsakem posameznem
kovancu je dopusten odmik pri teži ± 2% in pri premeru do
± 0,1 milimetra.
6. člen
Videz zbirateljskih kovancev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe
je naslednji:
– sprednja stran:
osrednji del kovanca zapolnjuje 27 zvezd, nadgrajenih
v vetrnice, razporejene v krožno polje. Obkroža jih napis:
»SLOVENIJA«, letnica: »2008« in izpisana nominalna vrednost: »100 EURO« ali »30 EURO« ali »3 EURO«;
– hrbtna stran:
osrednji motiv je zvezda, nadgrajena v podobo vetrnice.
Obkrožajo jo napisi: »PREDSEDOVANJE EVROPSKI UNIJI

Janez Janša l.r.
Predsednik

5126.

Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih
in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev
ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika

Na podlagi prvega, drugega in četrtega odstavka 5. člena
in prvega odstavka 6. člena Zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 53/07) in v skladu s tretjo alineo 1. točke
Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 40401-1/2007/3 z dne
20. 6. 2007 o izdaji priložnostnih kovancev v letu 2008 izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih
znamenjih zbirateljskih kovancev ob 250-letnici
rojstva Valentina Vodnika
1. člen
Republika Slovenija v letu 2008 izda zbirateljske kovance ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika, v obsegu in
z glavnimi znamenji ter drugimi značilnostmi, določenimi s
to uredbo.
2. člen
Ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika Republika Slovenija izda:
– zlatnike z nominalno vrednostjo 100 eurov, v količini
2.000 kovancev in v skupni nominalni vrednosti 200.000 eurov,
– srebrnike z nominalno vrednostjo 30 eurov, v količini
5.000 kovancev in v skupni nominalni vrednosti 150.000 eurov.
3. člen
Zlatniki so izdelani iz zlata čistine 900/1000, z ravnimi in
reliefnimi površinami.
Teža zlatnikov je 7 gramov, njihov premer je 24 milimetrov.
Pri vsakem posameznem zlatniku je dovoljen odmik pri teži do
± 1‰ in pri premeru do ± 0,1 milimetra.
4. člen
Srebrniki so izdelani iz srebra čistine 925/1000, z ravnimi
in reliefnimi površinami.
Teža srebrnikov je 15 gramov, njihov premer je 32 milimetrov. Pri vsakem posameznem srebrniku je dovoljen odmik pri
teži do ± 1% in pri premeru do ± 0,1 milimetra.
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5. člen
Videz zbirateljskih kovancev iz 3. in 4. člena te uredbe
je naslednji:
– sprednja stran:
v osrednjem delu je izpisana nominalna vrednost: »100«
ali »30«. Nad številko »1« ali »3« je letnica: »2008«, pod prvo
številko nominalne vrednosti pa beseda: »EURO«. V zgornji, levi
četrtini je ob robu kovanca izpisana beseda: »SLOVENIJA«;
– hrbtna stran:
osrednji motiv je profil Valentina Vodnika. V spodnjem
delu profila je v štirih vrsticah polkrožno verz: »NE HČERE NE
SINA PO MENI NE BO, DOVOLJ JE SPOMINA: ME PESMI
POJÓ.«;
ob robu leve polovice kovanca sta besedi: »VALENTIN
VODNIK«, pod njima pa letnici: »1758« in »1819«. Ob robu
kovanca je pet pik, razporejenih na vse štiri strani neba (S, J,
V, Z), in v sredini kovanca.
6. člen
Zbirateljski kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so okrogli in po obodu nazobčani.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-43/2007/6
Ljubljana, dne 30. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0118
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

5127.

Uredba o izvajanju uredbe Sveta (ES)
o zajamčenih tradicionalnih posebnostih
kmetijskih proizvodov in živil ter uredbe
Sveta (ES) glede zaščite geografskih označb
in označb porekla za kmetijske proizvode
in živila

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju uredbe Sveta (ES) o zajamčenih
tradicionalnih posebnostih kmetijskih
proizvodov in živil ter uredbe Sveta (ES) glede
zaščite geografskih označb in označb porekla za
kmetijske proizvode in živila
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem:
– Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o
zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in
živil (UL L št. 93 z dne 31. 3. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
uredba 509/2006/ES),
– Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006
o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske
proizvode in živila (UL L št. 93 z dne 31. 3. 2006, str. 12; v nadaljnjem besedilu: uredba 510/2006/ES).
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2. člen
(pristojni organi)
(1) Pristojni organ za izvajanje uredbe 509/2006/ES in
uredbe 510/2006/ES je ministrstvo, pristojno za kmetijstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je pristojni
organ za opravljanje uradnega nadzora ter za izvajanje kazenskih določb te uredbe Inšpektorat Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Inšpekcija za kakovost kmetijskih pridelkov in živil, v skladu s svojimi pristojnostmi.
(3) Pristojni organ za preverjanje skladnosti s specifikacijami v skladu s 15. členom uredbe 509/2006/ES in z
11. členom uredbe 510/2006/ES je certifikacijsko telo, ki ga
sestavljajo organizacije za ugotavljanje skladnosti.
3. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
1. če uporablja ime, registrirano v skladu z uredbo
510/2006/ES, v nasprotju z določbo prvega odstavka 8. člena uredbe 510/2006/ES,
2. če uporablja ime »zaščitena označba porekla« in
»zaščitena geografska označba« ali z njima povezana znaka
Skupnosti v nasprotju z določbo drugega odstavka 8. člena
uredbe 510/2006/ES,
3. če kmetijski pridelek ali živilo, ki je imelo prehodno
odobreno nacionalno zaščito in po potrebi odobreno prilagoditveno obdobje, označuje v nasprotju s tretjim pododstavkom šestega odstavka 5. člena uredbe 510/2006/ES,
4. če navaja zajamčeno tradicionalno posebnost pri
označevanju, oglaševanju in na dokumentih, povezanih s
kmetijskim pridelkom ali živilom, v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 12. člena uredbe 509/2006/ES,
5. če za kmetijski pridelek ali živilo, ki ne izpolnjuje
zahtev registrirane specifikacije, uporablja ime v nasprotju s
prvim in drugim odstavkom 13. člena uredbe 509/2006/ES.
(2) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik
posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost.
(3) Z globo od 500 do 4.000 eurov se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
(4) Z globo od 300 do 1.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik, če
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(prehodna določba)
Šteje se, da so pravne in fizične osebe, ki so skladno
s predpisom, ki ureja kmetijstvo, pridobile pravico do uporabe označbe geografskega porekla, geografske označbe
in označbe tradicionalnega ugleda, z dnem uveljavitve te
uredbe pridobile pravico do uporabe izraza označba porekla,
geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost
skladno z uredbo 509/2006/ES in uredbo 510/2006/ES, zato
jim ministrstvo po uradni dolžnosti izda novo odločbo o zaščiti kmetijskega pridelka oziroma živila z označbo porekla,
geografsko označbo ali zajamčeno tradicionalno posebnostjo.
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5. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-32/2007/8
Ljubljana, dne 30. oktobra 2007
EVA 2007-2311-0067
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5128.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem
postopku

Na podlagi 14., 17., 36., 37., 51., 57., 61., 79., 101.,
102., 124., 138., 152., 207., 266., 297. in 358. člena Zakona
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) in drugega
odstavka 37. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št.
103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05 – ZJU-B) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 141/06 in 46/07) se v 23.a členu v prvem
odstavku za 9. točko, na koncu katere se pika nadomesti s
podpičjem, doda 10. točka, ki se glasi:
»10. drugih dohodkov, če se prejemnik dohodka v primeru naravne in druge nesreče, kot je opredeljena po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, odpove
dohodku za namene pomoči v teh nesrečah, pod pogojem,
da so od dohodka odvedeni vsi davki v skladu z zakonom o
obdavčenju in zakonom, ki ureja davčni postopek, in je dohodek nakazan na transakcijski račun organizacije, ki ima v
skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, status
humanitarne organizacije, ali transakcijski račun samoupravne lokalne skupnosti.«.
3. člen
V 77. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktiva Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977
o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposredne obdavčitve (UL L št. 336 z dne 27. 12. 1977, str.
15), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/98/ES z dne
20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju
obdavčitve zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363
z dne 20. 12. 2006, str. 129).«.
4. člen
V 78. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za davke na dohodek in kapital iz 7. točke 215. člena
ZDavP-2 se štejejo davki na celotni dohodek ali celotni kapital
ali del dohodka ali kapitala, vključno z davki na kapitalske dobičke od prodaje premičnega ali nepremičnega premoženja,
davki na plačo, ki jih plačujejo delodajalci, in davki na prirast
kapitala, kot so določeni z veljavnimi predpisi držav članic EU,
kot so zlasti naslednji:

sting

1. v Belgiji:
– Impôt des personnes physiques/Personenbelasting
– Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting
– Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbela-

– Impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders
2. v Bolgariji:
– данък върху доходите на физическите лица
– корпоративен данък
– данъци, удържани при източника
– алтернативни данъци на корпоративния данък
– окончателен годишен (патентен) данък
3. na Danskem:
– Indkomstskat til staten
– Selskabsskat
– Den kommunale indkomstskat
– Den amtskommunale indkomstskat
– Folkepensionsbidragene
– Sømandsskat
– Den særlige indkomstskat
– Kirkeskat
– Formueskat til staten
– Bidrag til dagpengefonden
4. v Nemčiji:
– Einkommensteuer
– Körperschaftsteuer
– Vermögensteuer
– Gewerbesteuer
– Grundsteuer
5. v Grčiji:
– Φόρος ετσοδήματος φυσικών προσώπων
– Φόρος ετσοδήματος νομικών προσώπων
– Φόρος ακινήτον περιονσίας
6. v Španiji:
– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
– Impuesto sobre Sociedades
– Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las
– Personas Físicas
7. v Franciji:
– Impôt sur le revenu
– Impôt sur les sociétés
– Taxe professionnelle
– Taxe foncière sur les propriétés bâties
– Taxe foncière sur les propriétés non bâties
8. na Irskem:
– Income tax
– Corporation tax
– Capital gains tax
– Wealth tax
9. v Italiji:
– Imposta sul reddito delle persone fisiche
– Imposta sul reddito delle persone giuridiche
– Imposta locale sui redditi
10. v Luksemburgu:
– Impôt sur le revenu des personnes physiques
– Impôt sur le revenu des collectivités
– Impôt commercial communal
– Impôt sur la fortune
– Impôt foncier
11. na Nizozemskem:
– Inkomstenbelasting
– Vennootschapsbelasting
– Vermogensbelasting
12. v Avstriji:
– Einkommensteuer
– Körperschaftsteuer
– Grundsteuer
– Bodenwertabgabe
– Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
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13. na Portugalskem:
– Contribuição predial
– Imposto sobre a indústria agrícola
– Contribuição industrial
– Imposto de capitais
– Imposto profissional
– Imposto complementar
– Imposto de mais-valias
– Imposto sobre o rendimento do petróleo
– Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes
14. na Finskem:
– Valtion tuloverot – de statliga inkomstskatterna
– Yhteisöjen tulovero – inkomstskatten för samfund
– Kunnallisvero – kommunalskatten
– Kirkollisvero – kyrkoskatten
– Kansaneläkevakuutusmaksu – folkpensionsförsäkringspremien
– Sairausvakuutusmaksu – sjukförsäkringspremien
– Korkotulon lähdevero – källskatten på ränteinkomst
– Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero – källskatten för
begränsat skattskyldig
– Valtion varallisuusvero – den statliga förmögenhetsskatten
– Kiinteistövero – fastighetsskatten
15. na Švedskem:
– Den statliga inkomstskatten
– Sjömansskatten
– Kupongskatten
– Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta
artister m.fl.
– Den statliga fastighetsskatten
– Den kommunala inkomstskatten
– Förmögenhetsskatten
16. v Združenem kraljestvu:
– Income tax
– Corporation tax
– Capital gains tax
– Petroleum revenue tax
– Development land tax
17. na Češkem
– Danĕ z přijmů
– Daň z nemovitostí
– Daň dĕdická, daň darovací a daň z prěvodu nemovitostí
– Daň z přidané hodnoty
– Spotřební daně
18. v Estoniji:
– Tulumaks
– Sotsiaalmaks
– Maamaks
19. na Cipru:
– Φόρος Εισοδήματος
– ‘Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας
– Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών
– Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
20. v Latviji:
– iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– nekustamā īpašuma nodoklis
– uzņēmumu ienākuma nodoklis
21. v Litvi:
– Gyventojų pajamų mokestis
– Pelno mokestis
– Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
– Žemės mokestis
– Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
– Mokestis už aplinkos teršimą
– Naftos ir dujų išteklių mokestis
– Paveldimo turto mokestis
22. na Madžarskem:
– személyi jövedelemadó
– társasági adó
– osztalékadó
– általános forgalmi adó
– jövedéki adó
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– építményadó
– telekadó
23. na Malti
– Taxxa fuq l-income
24. na Poljskem:
– Podatek dochodowy od osób prawnych
– Podatek dochodowy od osób fizycznych
– Podatek od czynności cywilnopranych
25. v Romuniji
– impozitul pe venit
– impozitul pe profit
– impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
– impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
– impozitul pe clădiri
– impozitul pe teren
26. v Sloveniji:
– Dohodnina
– Davki občanov
– Davek od dobička pravnih oseb
– Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic
27. na Slovaškem
– daň z príjmov fyzických osôb
– daň z príjmov právnických osôb
– daň z dedičstva
– daň z darovania
– daň z prevodu a prechodu nehnutel’ností
– daň z nehnutel’ností
– daň z pridanej hodnoty
– spotrebné dane.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42-45/2007/6
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0138
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5129.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije za oktober 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 oktober 2007
Cene življenjskih potrebščin so bile oktobra 2007 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,7%.
Št. 9621-47/2007/10
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
po pooblastilu
Genovefa Ružić l.r.
namestnica generalne direktorice
Statističnega urada Republike Slovenije
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DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5130.

priloga 1A nadomesti z novo Prilogo 1A, ki je v Prilogi 1 tega
pravilnika.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku
specializacij zdravnikov

Na podlagi določb Zakona o zdravniški službi (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 9. člena statuta
Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98,
113/00, 30/01, 43/02, 124/03 in 34/04) je Skupščina Zdravniške
zbornice Slovenije na svoji 50. seji, dne 13. 6. 2007 v soglasju
z ministrico za zdravje sprejela

2. člen
Priloga 1B se nadomesti z novo Prilogo 1B, ki je v Prilogi 2 tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-29/2007
Ljubljana, dne 18. septembra 2007
EVA 2007-2711-0086
asist. Vojko Kanič, dr. med., l.r.
Predsednik
skupščine Zdravniške zbornice Slovenije

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku
specializacij zdravnikov

Soglašam!

1. člen
V Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 59/03, 51/04, 15/05 in 20/07) se

Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

PRILOGA 1
»Priloga 1A

Zap.
št.

Vrste specializacij

Trajanje
v letih

Datum
sprejetja

Organ
sprejetja

Uporaba
od dne

1

Abdominalna kirurgija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

2

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

6

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

3

Dermatovenerologija

4

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

4

Družinska medicina

4

4-apr-2000

ZZS

5

Fizikalna
in rehabilitacijska
medicina

5

29-mar-2001

6

Gastroenterologija

6

7

Ginekologija
in porodništvo

8

Datum sprejetja Uporaba zadnje
zadnje
spremembe
od dne
spremembe
14-jun-05

01-jan-07

1-jun-2000

20-nov-2003

1-maj-2004

ZZS

1-maj-2001

22-jun-06

01-jan-07

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

5

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

22-jun-06

01-jan-07

Hematologija

6

21-dec-2006

ZZS

1-nov-07

9

Infektologija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

10

Intenzivna medicina

2

22-jun-06

ZZS

1-sept-06

13-junij-07

01-nov-07

11

Interna medicina

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

12

Internistična onkologija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

20-nov-2003

1-maj-2004

13

Javno zdravje

4

20-mar-2002

ZZS

1-maj-2002

14

Kardiovaskularna
kirurgija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

14-jun-05

01-jan-07

15

Klinična genetika

6

29-mar-2001

ZZS

1-maj-2001

16

Klinična mikrobiologija

5

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

20-nov-2003

1-maj-2004

17

Maksilofacialna kirurgija

6

22-maj-2003

ZZS

1-jul-2003

18

Medicina dela, prometa
in športa

4

29-mar-2001

ZZS

1-maj-2001
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Zap.
št.

Vrste specializacij
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Trajanje
v letih

Datum
sprejetja

Organ
sprejetja

Uporaba
od dne

19

Nefrologija

6

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

20

Nevrokirurgija

6

22-maj-2003

ZZS

1-jul-2003

21

Nevrologija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

22

Nuklearna medicina

5

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

23

Oftalmologija

4,5

29-mar-2001

ZZS

1-maj-2001

24

Onkologija z radioterapijo

5

20-nov-2003

ZZS

1-maj-2004

25

Ortopedska kirurgija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

26

Otorinolaringologija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

27

Otroška in mladostniška
psihiatrija

5

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

28

Otroška nevrologija

3,5

14-apr-2004

ZZS

1-maj-2004

29

Patologija

5

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

30

Pediatrija

5

20-mar-2002

ZZS

1-maj-2002

31

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

32

Pnevmologija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

33

Psihiatrija

5

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

34

Radiologija

5

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

35

Revmatologija

6

14-sept-04

ZZS

01-nov-04

36

Sodna medicina

5

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

37

Splošna kirurgija

6

4-apr-2000

ZZS

38

Torakalna kirurgija

6

4-apr-2000

39

Transfuzijska medicina

5

40

Travmatologija

41
42

Stran

13899

Datum sprejetja Uporaba zadnje
zadnje
spremembe
od dne
spremembe
20-nov-2003

1-maj-2004

20-nov-2003

1-maj-2004

14-jun-05

01-jan-07

22-jun-06

01-jan-07

14-jun-05

01-jan-07

1-jun-2000

14-jun-05

01-jan-07

ZZS

1-jun-2000

14-jun-05

01-jan-07

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

14-jun-05

01-jan-07

Urgentna medicina

5

22-jun-06

ZZS

01-mar-07

Urologija

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

14-jun-05

01-jan-07

Trajanje
v letih

Datum
sprejetja

Organ
sprejetja

Uporaba
od dne

«.

PRILOGA 2
»Priloga 1B
Zap.
št.

Vrste specializacij

1

Čeljustna in zobna
ortopedija

3

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

2

Maksiofacialna kirurgiija

4

22-maj-2003

ZZS

1-jul-2003

3

Oralna kirurgija

4

26-okt-2000

ZZS

1-dec-2000

4

Otroško in preventivno
zobozdravstvo

3

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

5

Parodontologija

3

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

6

Stomatološka protetika

3

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

Datum sprejetja Uporaba zadnje
zadnje
spremembe
od dne
spremembe

13-junij -07

1-nov-07

«.

Stran

13900 /

Št.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
5064.
5065.
5066.
5067.
5068.
5069.
5070.
5071.
5072.
5073.
5074.
5075.

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
(ZPOP-1)
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU)
Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad)
Zakon o dopolnitvah Zakona o plačilnem prometu
(ZPlaP-D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega
zakona (ObrZ-D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zavarovalništvu (ZZavar-D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
(ZLPLS-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osnovni šoli (ZOsn-F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zasebnem varovanju (ZZasV-A)

USTAVNO SODIŠČE
13697
13702
13762

5080.
5081.

13767

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

13767
13768

5082.

13770
13772
5129.
13773

5130.

13784

5125.
5126.
5127.

5077.

Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Lendava v Občini Lendava, Premagovce v
Občini Krško, Rače 2 v Občini Rače – Fram, Doline
– širitev v Občini Sežana, Hren – širitev v Občini
Vitanje, Skrbinjek v Občini Poljčane, Šumet v Občini Solčava in Zadobrova – širitev v Mestni občini
Celje
Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji
Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih
in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob
250-letnici rojstva Valentina Vodnika
Uredba o izvajanju uredbe Sveta (ES) o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil ter uredbe Sveta (ES) glede zaščite
geografskih označb in označb porekla za kmetijske
proizvode in živila
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike
Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba
Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih
poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov
in članov regijskih štabov Civilne zaščite

BENEDIKT
5083.
5084.

5079.

5128.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v
letu 2007
13820
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra lokalnega
pomena
13820

DIVAČA
13792

5085.

13894

5086.
5087.

13894

5088.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2006
Odlok o odmeri komunalnih taks v Občini Divača
Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika
o štipendiranju
Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Divača

13821
13822
13824
13825

JESENICE
13895

5089. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Jesenice
13826

KRANJ
5090.

13796

MINISTRSTVA
5078.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov 13898

OBČINE

VLADA
5076.

Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka
28. člena ZPKor
13818
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2007
13897

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

13775
13781

Odločba o ugotovitvi, da Zakon o pravdnem postopku ni v neskladju za Ustavo, in odločba o
zavrnitvi ustavne pritožbe
13811
Odločba o razveljavitvi dela sodb Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe
Okrožnega sodišča v Novem mestu in o zavrnitvi
ustavne pritožbe zoper navedene sodbe v ostalem
delu
13814

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plovnosti zrakoplovov
13797
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja
v letalstvu
13797
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o
izvajanju Zakona o davčnem postopku
13896

5091.
5092.
5093.
5094.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj

13827
13828
13829
13831
13832
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5095.
5096.
5097.
5098.
5099.

5100.

5101.
5102.
5103.
5104.
5105.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Kranjski vrtci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah
Pravilnik o oddajanju profitnih stanovanj Mestne
občine Kranj v najem
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gradnjo cestne povezave
skozi naselje Njivica pri Kranju
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center
Zlato polje

Št.

5107.
5108.
5109.

5110.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT«
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Križevci za leto 2007
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju
Občine Križevci
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov Občine
Križevci
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Križevci

13901

13833
13834

5112.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2006
13857

5113.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2007
13859

5114.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono »Pri
Pildu«
13860

5115.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2007
13862

5116.

Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav za prevoz oseb v Občini Ravne na Koroškem
13866

5117.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje
urejanja P1 v Rogaški Slatini
13867

5118.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o
zazidalnih načrtih Pri Ribniku, Sevnica – center in
v Florjanski ulici
13875

5119.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Slovenska Bistrica za leto 2007
13876

5120.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter
- Vrtojba
13878

5121.

Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Vitanje
13882
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
obrtno cono Vitanje
13885

LITIJA

13835

METLIKA

13836
13837

13838

NOVO MESTO

RAVNE NA KOROŠKEM

13839
13840

ROGAŠKA SLATINA

13841

SEVNICA
13842

SLOVENSKA BISTRICA

13844

13845

ŠEMPETER - VRTOJBA

13847
13848

13852

VITANJE
5122.

VRHNIKA
13854

5123.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona
Vrbina
13856

5124.

KRŠKO
5111.

Stran

LENDAVA

KRIŽEVCI
5106.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja izbirne Gospodarske javne službe
distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika
13887
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni
center na Vrhniki
13888

Stran

13902 /

Št.
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Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 102/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register,
vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

7295
7302
7304
7309
7315
7316
7317
7317
7317
7322
7323
7325
7325
7326
7326
7327
7327
7327
7329
7329
7331
7331
7331
7334
7336
7338
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Št.
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Stran

13903

priporočamo

PREVOZNE POGODBE
Matjaž Kovač

Z ALOŽBA

Pogodbena razmerja med subjekti
v prevozu so posebne narave, kar
pomeni, da je treba osvojiti tako veščine
splošnega dela pogodbenega prava kot
posebne določbe pogodbenih razmerij
v prometu. Poleg »običajnih« pogodbenih
razmerij, ki urejajo tovor, njegov prevoz
in zavarovanje, mag. Matjaž Kovač v
strokovnem delu Prevozne pogodbe
podrobneje predstavi tudi posebna
pogodbena razmerja, ki v celoti ne
spadajo pod termin »prevozne pogodbe«,
a v pogodbenih obveznostih vsebujejo
tudi prevoz blaga ali oseb oziroma se
nanj nanašajo. Posebno pozornost
avtor posveti tudi vse bolj pomembnim
vprašanjem turističnih aranžmajev,
kjer med strankami velikokrat pride do
nesoglasij, spor pa se pogosto konča
s sodbo na sodišču.
– broširana izdaja

65 EUR

N A R O Č I L N I C A

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

PREVOZNE
y

S tem nepreklicno naročam

POGODBE Matjaž Kovač

– broširana izdaja

65 EUR

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

47

DA

NE

Stran

13904 /

Št.
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Pr vih 5 0 k u p c e v

K a z e nskega prava

dob i g r a t i s
Kazenski zakonik

Z ALOŽBA

N A R O Č I L N I C A

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

Kazensko
y

S tem nepreklicno naročam

pravo

– 260924 broširana izdaja 62,39 EUR

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor dr. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2007 je 110,17 EUR · 26.400 SIT (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR · 72.600 SIT • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767
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